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APRESENTAÇÃO 
 
 Em 1985 passei no vestibular para o curso de Fisioterapia da Universidade 

Tuiuti do Paraná (UTP), chamada na época de Faculdade de Reabilitação Tuiuti, 

naqueles tempos esta faculdade não tinha muita tradição entre os alunos e 

professores dos cursinhos. 

Eu buscava um curso na área médica, o sonho do meu pai era ter um filho 

médico, porém não estava preparado para um vestibular na Medicina. A Fisioterapia 

era uma profissão próxima, apesar de não conhecer a profissão ou mesmo algum 

Fisioterapeuta.  

Quando fui realizar minha matrícula, deixada para o último dia, devido ao 

montante em dinheiro necessário para a mesma, já não havia mais vagas para 

Fisioterapia (?!). No momento da inscrição me informaram para fazer a matrícula no 

curso de Terapia Ocupacional e posteriormente transferir para a Fisioterapia. Fiquei 

preocupado, pois já não conhecia direito a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional eu 

nunca tinha ouvido falar. Mas, necessitando entrar em um curso superior e devido ao 

sacrifício de juntar o dinheiro, acatei. 

Nas primeiras semanas de aula os professores buscavam explicar que 

profissão era a Terapia Ocupacional, o que fazia esse profissional, com que 

população ele trabalhava e de que forma trabalhava. Nenhum dos alunos tinha 

clareza sobre a profissão e, sinceramente, quanto mais escutava os professores 

mais ficava confuso. 

Para mim, e naquela época, a Terapia Ocupacional parecia uma junção da 

Fisioterapia e Psicologia. Começava o curso preocupado, pior, sem uma identidade. 

Penso que o que um jovem procura nesta fase da vida é algo que lhe identifique 

perante o seu círculo de relações.  

Uma vez cursando Terapia Ocupacional, o meu maior problema era explicar 

para familiares e colegas que curso era esse. A pergunta “O que é Terapia 

Ocupacional?” me acompanhou durante todo o curso e acontece mesmo hoje em 

dia, ainda que ocasionalmente. 

Após seis meses de curso ainda não estava claro para mim o papel do 

Terapeuta Ocupacional. Como fora informado na matrícula, eu tinha a opção de 

trocar para Fisioterapia. Antes de encerrar o semestre letivo os professores da 



 2 

Terapia Ocupacional fizeram um levantamento junto aos alunos para saber quantos 

iriam mudar para Fisioterapia, lembro que cerca de 50% da turma, que agora era no 

máximo de 50 alunos, dos 80 que entraram na Terapia Ocupacional, iriam mudar 

para Fisioterapia. Eu tinha como certa a opção de mudar de curso, principalmente 

pela dificuldade de entender o foco e instrumentos de intervenção da profissão. Na 

Fisioterapia estes aspectos eram muito mais claros. Porém, havia alguns aspectos 

que gostava na Terapia Ocupacional e alguns que não gostava na Fisioterapia. 

Entre os aspectos que apreciava na Terapia Ocupacional era o olhar mais 

abrangente sobre o indivíduo, um ser além de músculos e ossos, mas com um lado 

emocional e social interferindo em sua saúde. Na Fisioterapia eu não apreciava a 

parte respiratória, por não me sentir bem em sessões clínicas da disciplina que 

acompanhei com os colegas fisioterapeutas. 

Aconteceu que no início do segundo semestre letivo voltei a me matricular na 

Terapia Ocupacional, agora com uma turma de no máximo 25 alunos, grande parte 

deles realmente migrou para a Fisioterapia. Eu só esperava ter feito a escolha certa. 

Seriam quatro anos de formação, em uma universidade particular, de pouca 

tradição e em um curso desconhecido, mas eu precisava e queria muito ter uma 

profissão, para ser identificado como um profissional e ser independente 

financeiramente. Acreditava que um curso de nível superior poderia me dar isso. 

Durante minha formação busquei sempre ser um bom aluno. Fiz concurso 

interno para ser monitor da disciplina de anatomia, disciplina com a qual me 

identificava muito, pois em toda minha juventude fui ligado em atividade física. A 

conquista da vaga de monitor permitiu um conhecimento mais aprofundado sobre a 

disciplina e em contrapartida me gerou uma bolsa integral na faculdade. Este fato 

gerou alegria para mim e meu pai, pois desde os 12 anos de idade trabalhava para 

ganhar algum dinheiro e o curso na época custava algo em torno de três salários 

mínimos de hoje. 

Procurei ocupar os meus dias com estudo, monitoria, estágios voluntários, um 

trabalho noturno em uma academia e, é claro, o curso de Terapia Ocupacional. Eu 

tinha que dar certo profissionalmente e queria aproveitar tudo que estava ao meu 

alcance. Além do que havia um compromisso com meu pai, sabia das dificuldades 

de manter um filho em uma cidade distante e minha a responsabilidade para com 

esta situação era grande. 
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Nos estágios e disciplinas curriculares do curso havia pouca ou nenhuma 

relação entre teoria e a prática. Meus professores tinham pouca experiência 

profissional e didática, muitos eram recém formados1 e não havia nenhum com pós-

graduação. Mas, apesar destes fatores todos se esforçavam muito e era clara a 

adoração deles pela Terapia Ocupacional.  

Nos estágios, as intervenções clínicas não tinham um objetivo claro e seus 

resultados eram pouco efetivos ou mesmo não mensuráveis. Em relação a essa 

situação, grande parte dos professores falava que a intervenção junto a pessoas 

com deficiência e saúde mental era a longo prazo. Mas, essa era uma situação que 

me incomodava muito. Eu pensava comigo mesmo: que profissional  é esse 

que intervém junto a uma pessoa? Parece brincar ou simplesmente ocupá-la?  Não 

tem um resultado palpável em sua melhora ou mesmo uma forma sistematizada de 

medi-lo?!  

Em todos os estágios que passei nas áreas de saúde mental, neurologia, 

reabilitação profissional, entre outros, em momento algum, via uma sistemática de 

intervenção que caracterizasse o domínio de uma prática que fosse específica da 

Terapia Ocupacional. Em certas áreas, as propostas de intervenção se misturavam 

muito com o trabalho realizado pela Fisioterapia, pela Psicologia ou mesmo pela 

Pedagogia. Tinha-se uma filosofia de intervenção, focada na atividade humana, 

porém não acreditava que com esse modelo, por mais embasamento filosófico que 

tivesse, iria resolver o problema daquelas pessoas. 

Com o dinheiro do meu trabalho e economizando ao máximo do que meu pai 

me enviava para viver em Curitiba, comprei muitos livros, tantos que os colegas 

diziam que eu “comprava livro por cor”. Os livros de Terapia Ocupacional disponíveis 

eram raros, tanto na biblioteca da faculdade quanto nas livrarias e sebos da cidade. 

Na época não tínhamos acesso a periódicos de Terapia Ocupacional2. 

                                            
1 No capítulo sobre a Terapia Ocupacional em Curitiba e Região Metropolitana: Formação e Mercado de Trabalho, 
apresentaremos a formação de origem de grande parte dos profissionais que foram professores da UTP no início de 
carreira. 
2 Durante o período de minha formação entre 1985 e 1988 não havia periódicos de Terapia Ocupacional nacionais e 
os internacionais eram raros. O primeiro periódico nacional surge em 1990, a “Revista de Terapia Ocupacional da 
Universidade de São Paulo”, hoje indexada LILACS. Neste mesmo ano surge o “Cadernos de Terapia Ocupacional 
da UFSCAR”, esta ainda não indexada. Só a partir da metade da década de 90 que o acesso pela internet é de fato 
um instrumento para base de dados. Hoje em dia portal da CAPES 
(http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp) oferece uma ampla gama de informações científicas, 
algumas em específico sobre a Terapia Ocupacional. 
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 Minha base de compra eram livros de anatomia, neurologia e fisiologia. Era 

uma base teórica médica. Todavia, apesar de me aprofundar sobre este 

conhecimento teórico, raros eram os momentos onde via uma relação direta do 

conteúdo estudado com a prática da Terapia Ocupacional. 

A necessidade de achar um modelo de intervenção me levou a fazer por dois 

anos um curso de formação em Psicomotricidade, que tinha base em modelos da 

psicologia e da pedagogia. Gostava muito de trabalhar com o movimento humano e 

a possibilidade de olhar o movimento, além do próprio movimento, era atraente. A 

Psicomotricidade trazia sensações e emoções ao movimento, o modelo tinha uma 

linha de raciocínio que para mim era nova, buscando justificar dificuldades de 

coordenação e aprendizagem devido à falta de um controle psicomotor sobre o 

corpo. Pelo menos era assim que entendia essa metodologia na época. 

Por dois anos a psicomotricidade passou a ser uma das minhas ferramentas 

de intervenção. Buscava entender as dificuldades apresentadas pelos meus 

pacientes via modelos psicomotores. Mas, apesar desta nova linha de pensamento 

para o processo de intervenção, os resultados continuavam precários, o foco ainda 

era parecido com os da Fisioterapia, Psicologia ou mesmo Pedagogia. As avaliações 

e modelos de intervenção psicomotores eram pouco aplicáveis à grande parte dos 

pacientes atendidos, pois em geral eles tinham graves problemas de função corporal 

e de desempenho ocupacional.  

Com um conhecimento cada vez mais aprofundado de anatomia e disciplinas 

como fisiologia e neurologia, comecei a trabalhar muito proximamente com os 

professores da faculdade, principalmente das áreas básicas. Eu realizei alguns 

trabalhos com professores da Terapia Ocupacional, mas não via na prática da 

Terapia Ocupacional resultados concretos na intervenção e a necessidade de uma 

formação profissional para isso. 

Com já havia descrito, procurei realizar estágios voluntários durante minha 

formação. Entre os meus estágios voluntários passei por um de saúde mental que 

durou um ano e, logo após, outro de neurologia infantil que durou dois anos.  

No de saúde mental, o instrumento de intervenção era basicamente a 

atividade como recurso terapêutico e no contexto em que era aplicada eu não 

conseguia ver como com esse recurso mudaria a condição de saúde e de vida 

daquelas pessoas. Os modelos teóricos falavam da importância do trabalho para o 
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homem, das relações possíveis entre o homem e a sua atividade ocupacional e 

também sobre o ócio e todos os problemas relacionados a ele. 

Eu não tinha dúvida da importância e influência da atividade humana na vida 

das pessoas. Perto do que era feito com os pacientes psiquiátricos antes deste 

modelo de intervenção, como choques e confinamento, sem dúvida a Terapia 

Ocupacional era uma proposta melhor. Mas, eu me sentia realmente ocupando o 

tempo daquelas pessoas, pensava que não era necessário nenhuma formação 

profissional para fazer o que eu fazia e que pessoas com formação em atividades 

artísticas, culturais e musicais poderiam fazer um trabalho melhor se gostassem de 

ajudar as pessoas. 

 Ficava pensando se nosso trabalho ali não era uma forma da sociedade não 

sentir-se tão culpada pela situação que estavam àquelas pessoas, ou mesmo pela 

incapacidade de resolver a situação das mesmas. O que realmente se objetivava 

fazer com aquelas pessoas, curá-las? Isolá-las socialmente e medicá-las ao ponto 

de que nenhum dos profissionais sentisse o peso de sua incapacidade de 

intervenção?  

Lembro que cada pavilhão tinha em torno de 30 a 40 pacientes e dois 

auxiliares de enfermagem para cuidar deles. É uma situação que mostra claramente 

como a sociedade capitalista costumava lidar com os excluídos, ou não produtivos. 

Ou seja, o mínimo de recursos humanos possíveis, em um ambiente deprimente e 

institucionalizado, onde se vendia uma tecnologia, o remédio, que era o instrumento 

mais valorizado de todo o processo de intervenção, que, mesmo nesta situação de 

assistencialismo precário, gerava lucro financeiro ao dono do capital. 

Não conhecia e não procurei conhecer a fundo o trabalho da Terapia 

Ocupacional em Saúde mental, mas esta é a área que mais empregava e emprega 

terapeutas ocupacionais. Considero inclusive que seja a área onde mais facilmente 

seja identificado e reconhecido o papel da Terapia Ocupacional pelos demais 

profissionais da saúde3. Mas, como os outros profissionais vêem esta prática, 

enquanto atividade profissional seria um aspecto interessante de investigar. 

Não fico à vontade para falar de minha experiência em Saúde mental, pois 

tenho pouco conhecimento sobre o assunto. Mas sei que a intervenção junto ao 

                                            
3 Nos dados levantados neste trabalho sobre a prática e a pesquisa da Terapia Ocupacional a saúde mental é a área 
onde existe o maior número de profissionais atuando e também o maior campo de pesquisa da profissão. 
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sujeito com problemas psiquiátricos mudou, principalmente em relação à situação da 

institucionalização, e que a Terapia Ocupacional contribuiu muito para esta 

mudança. As colocações que faço aqui são em relação à minha experiência passada 

na área e às dificuldades encontradas em minha vida acadêmica nesta área. 

Após este estágio em saúde mental iniciei estágio voluntário em neurologia 

infantil, principalmente para atender crianças com paralisia cerebral. Agora a 

atividade como instrumento e recurso terapêutico não acontecia como na saúde 

mental. Até porque grande parte das crianças que chegavam para o atendimento 

tinha um quadro estabelecido de seqüelas, com muitas retrações musculares e 

deformidades ósseas, fatores que impediam a realização das atividades de maneira 

geral. 

A intervenção junto a estas crianças muitas vezes visava melhorar funções 

corporais como a amplitude de movimento articular e muscular. Era uma terapia 

muito passiva e com pouco ou nenhum ganho na independência da criança. Lembro 

que as mães das crianças, na maioria das vezes, não ficavam na sala de 

atendimento. Normalmente ficavam na sala de espera conversando, fato que já me 

chamava atenção, pois considerava a participação das famílias fundamental no 

tratamento. 

Apesar das dificuldades, me identifiquei muito com esta área de intervenção. 

Até porque ganhar mobilidade de uma articulação ou músculo estava muito mais 

próximo do conhecimento que foi adquirido nas disciplinas teóricas que tivemos e 

que busquei conhecer mais a fundo. 

Nessa intervenção, a teoria se aproximava um pouco mais da prática e com 

um resultado mais efetivo, ainda que fosse limitado ao ganho de amplitude de 

movimento de uma articulação. Via aí uma mudança real gerada por minha 

intervenção, a qual era originária agora de um conhecimento específico e formação 

para adquiri-la. 

Revendo esse momento, pontuo a importância de se estar escrevendo sobre 

a prática da Terapia Ocupacional, nem que seja descrição de estudos de caso. Há 

uma necessidade de buscar experiências anteriores para fundamentar nossa prática, 

visto que ao não haver esta referência, a prática acaba perdendo a identidade e a 

profissão também. 
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Em crianças um pouco mais independentes, trabalhávamos com atividades 

como dominó, damas, bola e outros. Tentávamos sempre justificar o uso da 

atividade e era fácil dizer que a atividade com damas trabalha o raciocínio e a 

motricidade fina! Mas, apesar da intervenção, as crianças continuavam indo mal na 

escola e dependentes para vestirem suas camisas! Havia alguma coisa errada em 

nossa intervenção e era necessário refletir sobre ela, fundamentar os modelos 

teóricos, esclarecer o foco e instrumento de intervenção. 

Foram ainda alguns estágios até finalizar o curso e cada vez mais tinha 

certeza que a área da saúde mental era uma das poucas onde o Terapeuta 

Ocupacional tinha seu espaço reconhecido, apesar de não acreditar que o modelo 

de intervenção, que normalmente era proposto, pudesse trazer mudanças 

significativas na vida daquelas pessoas. 

Ao final do curso éramos 17 alunos (no início, éramos 80!) e tinha certeza que 

nem todos iriam trabalhar na área. Hoje, pelo que sei, não há mais de cinco dos 

formados no mercado de trabalho atuando como Terapeutas Ocupacionais. 

A pouca experiência de intervenção em estágios voluntários e na monitoria de 

Anatomia me renderam indicações e conseqüentemente um contrato como professor 

na minha faculdade de formação e em outra recém criada no estado vizinho. Fui ser 

professor de disciplinas como Anatomia, Terapia Ocupacional aplicada à Neurologia 

e Supervisor de Estágio.  

É claro que a conquista de um emprego imediatamente após a conclusão de 

curso foi algo que me trouxe muita satisfação. Mas, é triste pensar que essa era a 

realidade do curso, um recém formado com pouca experiência didática e de 

intervenção prática, dando aula e supervisionando estágio. 

Hoje há uma valorização da formação acadêmica para a carreira de 

professores em escolas privadas, mas apesar dessa formação ser importante, 

também faltou experiência de uma prática sistematizada junto ao paciente. 

No momento em que me torno professor, tendo que ensinar, busquei ainda 

mais estudar sobre anatomia, neurologia, ortopedia, fisiologia e tudo mais que podia 

saber sobre as doenças e o corpo humano. Meu objetivo era fazer um diagnóstico 

rápido do problema que acometia o paciente e mostrar para os alunos que entendia 

do assunto. Voltava a reafirmar aí o modelo médico de intervenção em doenças que 
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vinha utilizando no início de minha experiência como estudante de Terapia 

Ocupacional.  

Como conseqüência deste modelo, comecei usar cada vez mais instrumentos 

e avaliações médicas para medir o que o paciente não fazia. Como já apontamos, 

poucas eram as referências na Terapia Ocupacional e as que existiam, 

apresentavam objetivos de intervenções amplos, generalizados e muitas vezes 

impossíveis de serem alcançados. A proposta holística da Terapia Ocupacional me 

incomodava muito, pois a considerava impossível de ser aplicada na prática, mas 

também por considerar que seria a proposta que atenderia de forma mais ampla aos 

pacientes. 

Começava ver que vários fatores estavam envolvidos com a condição e a 

recuperação da saúde dos pacientes, muitas deles impossíveis de serem 

alcançados sem um mínino de recursos econômicos e de condições sociais básicas, 

mas grande parte da população que atendia até o momento, em repartições públicas 

e clínica escola, não tinham esse mínimo. 

Naquela época, o curso de Terapia Ocupacional na faculdade preparava o 

aluno para uma intervenção junto a clínicas e instituições de uma forma geral. Dos 

modelos de intervenção buscavam identificar a incapacidade do paciente, sendo que 

o papel do Terapeuta Ocupacional era fazer com que essas pessoas fossem 

independentes em suas atividades de vida diária, ainda que de forma adaptada. 

Dentro da faculdade pude trabalhar com amigos fisioterapeutas e um deles 

tinha um modo de pensar e de intervir diferenciado junto às crianças com paralisia 

cerebral. Seu foco e modo de manusear essas crianças geravam um ganho 

funcional melhor do que tinha visto até esse momento. Foi através deste colega que 

descobri o conceito neuroevolutivo, ou BOBATH, para crianças com paralisia 

cerebral. 

Por problemas de várias ordens, no início de 1990 parei de trabalhar na UTP 

e mantive apenas um trabalho como docente e supervisor de estágio no Estado 

vizinho. 

Em 1990 pude fazer meu primeiro curso dentro do conceito neuroevolutivo 

para recuperação de crianças com paralisia cerebral, sendo que ao terminar o curso 

fui convidado a trabalhar em uma conceituada clínica de reabilitação neurológica da 

cidade de Curitiba.  
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O curso BOBATH me deu o que tanto buscava na época, um foco e uma 

sistemática de intervenção. Começava a entender o processo da doença e os 

caminhos possíveis de intervenção. Tinha resultados efetivos de intervenção 

originados a partir da aplicação de conceitos teóricos. A prática que tanto procurava 

começava a dar certo, ainda que restrita ao momento da intervenção. 

Trabalhei nessa clínica entre 1990 e 2003. Neste período fui chamado para 

trabalhar na Universidade Tuiuti do Paraná por mais três vezes.  Saía e entrava 

conforme a coordenação do curso precisava diminuir ou substituir seu elenco. Na 

clínica, entre 1991 e 1994 pude fazer vários outros cursos ligados ao conceito 

neuroevolutivo e em 1994 fiz especialização em Terapia da Mão na USP. 

Até aquele momento meu modelo de intervenção era fortemente focado na 

recuperação da incapacidade física dos pacientes e meu conhecimento sobre as 

disciplina básicas da área médica tinham se ampliado ainda mais. Minha prática 

objetivava recuperação das funções corporais e independência dos pacientes nas 

atividades cotidianas. A busca era quase que exclusivamente pela remediação das 

funções4. 

Foi nessa experiência clínica que começo a atender os pacientes na presença 

do cuidador, buscando orientá-los em atividades que poderiam ser realizadas em 

casa. 

Acompanhei pacientes durante anos, parecia que eles nunca iriam se livrar 

totalmente da intervenção. Muitos que desistiam, em grande parte por não 

conseguirem arcar com o custo financeiro do tratamento, voltavam meses ou anos 

depois à clínica com uma piora significativa do quadro. 

Devido à pequena freqüência que atendia os pacientes, a dificuldade 

financeira que muitos apresentavam para manter a terapia e a piora progressiva 

destes quando fora da terapia, comecei a focar meu trabalho mais em orientações, 

que propriamente atendimentos terapêuticos. Considerava importante que os 

pacientes realizassem algumas atividades em casa e não dependessem totalmente 

de minha intervenção para a melhoria ou mesmo manutenção da função corporal. 

                                            
4 No aspecto pragmático de intervenção, o objetivo é fazer com que o sujeito retome as suas atividades da forma 
mais funcional possível, para que o sujeito retome as suas atividades. A Terapia Ocupacional atua recuperando as 
funções corporais (remediando) ou adaptando ferramentas e/ou o meio para que o sujeito possa fazê-lo, o importante 
é tornar o indivíduo o máximo independente possível ou ao menos com um mínimo de assistência. 
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Um aspecto primordial nessa orientação é dar ao paciente e cuidador uma 

tarefa que possa ser realizada com certa facilidade, que possa ser realizada na 

rotina diária e conseqüentemente tornar-se um hábito na vida do paciente. Tarefas 

difíceis costumam não fazer parte da rotina por muito tempo e podem mesmo gerar 

tantas compensações durante sua realização que o paciente perde em termos de 

controle de movimento. 

Muitas das atividades de vida diária que o paciente poderia fazer sozinho, os 

cuidadores acabavam fazendo por eles. O faziam por vários motivos, entre eles a 

economia de tempo e pena. 

Estes anos de experiência em reabilitação neurológica me ajudaram a 

observar alguns fatores que interferiam fortemente na evolução dos pacientes. 

Concluí que os pacientes que se desenvolviam melhor eram aqueles que a família 

participava ativamente no tratamento. Um empenho de busca pela função, pela 

independência e não fazendo atividades pelo paciente que ele poderia fazer sozinho. 

Outros fatores importantes para pontuar dizem respeito à presença de uma 

pessoa deficiente em uma família. 

A separação do casal que tem uma criança deficiente é um fator comum, 

mesmo não sendo regra, sendo que nem sempre é regra que é o pai que abandona 

a família. Penso que a manutenção da família implica na aceitação do fato e 

distribuição de responsabilidades em relação à criança e ao próprio casamento. 

Convivi com algumas famílias que haviam desmoronado após o nascimento da 

criança com deficiência, mas também com famílias que se tornaram muito mais 

unidas.  

Outro fator relativo à família é que muitos dos pais com os quais trabalhei, 

esqueciam do restante da família e viviam em função da criança deficiente, tornando 

a vida familiar um sacrifício e sofrimento contínuo a todos. 

Também me chamava a atenção a freqüência de falecimento de um dos pais 

logo após o falecimento do filho com deficiência. Situação esta que pude 

acompanhar principalmente em famílias que tinham crianças com doença miopática, 

como Distrofia Muscular Progressiva. Não era raro o pai ou mãe desenvolverem um 

câncer e também irem a óbito em um ou dois anos depois do óbito do filho 

deficiente. 



 11 

Outro aspecto que chamava a atenção acontecia com os adultos. É 

impressionante a diferença em relação ao nível de independência das mulheres 

acometidas por alguma doença neurológica em relação aos homens. Elas são muito 

mais independentes. Eles, geralmente muito dependentes delas e quando eram um 

pouco mais independentes, o eram porque viviam sozinhos. 

Poderia fazer uma discussão sobre essas situações apresentadas, todavia 

este não é o objetivo aqui. Além do mais, essas situações merecem um estudo mais 

aprofundado, centrado na família da pessoa com deficiência, pois acredito que ela é 

base do processo de reabilitação do sujeito com deficiência.  

No final da década de 90 e início de 2000, havia um movimento muito forte 

dentro das Universidades privadas da região para a formação acadêmica dos 

professores, a busca por cursos de mestrado e doutorado era crescente. Como já 

sabia da possibilidade de abrir o curso de Terapia Ocupacional na UFPR, ainda dava 

aulas na UTP e tinha passado por momentos difíceis na iniciativa privada, fui a 

busca da formação acadêmica. Para minha alegria, ao final de 1999, meu nome 

apareceu como um dos cinco aprovados no teste de seleção para o mestrado em 

Educação, na UFPR, no ano de 2000. 

A linha de pesquisa onde havia entrado era Cognição, Aprendizagem e 

Desenvolvimento Humano. Um dos teóricos estudados nessa linha Jean Piaget. Eu 

achava que conhecia um pouco da teoria de Piaget, mas percebi rapidamente que 

meu conhecimento era menor, pois tive muita dificuldade em rever questões que 

acreditava estar entendendo muito bem, sendo que muitas delas entraram em 

conflito com o conhecimento técnico científico que tinha até o momento.  

O primeiro grande contraste foi em relação ao termo sensório-motor, que para 

o modelo neuroevolutivo está relacionado ao sistema sensorial do corpo e o 

desenvolvimento motor da criança. Para Piaget, o desenvolvimento sensório-motor 

está relacionado com aquisições cognitivas da criança até aproximadamente os dois 

anos de idade em termos de noção de objeto permanente, noção de tempo, espaço 

e casualidade. 

Foram algumas discussões acerca das diferenças e semelhanças entre os 

modelos. Mas a partir desse momento minhas intervenções não deixavam mais de 

lado o aspecto cognitivo. 
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Lembro de um caso que sempre conto aos alunos: Um dos focos que temos 

na prática clínica é tornar o indivíduo o máximo independente em suas atividades 

cotidianas. Eu trabalhava com um adulto com deficiência mental moderada. Ele era 

dependente em grande parte de suas atividades, não controlava a sua volição em 

relação a comida e não percebia as relações dos objetos no espaço e no tempo. 

Usei de alguns testes do modelo clínico de PIAGET para avaliar este adulto, 

classifiquei a sua noção de objeto permanente e de espaço como sendo de uma 

criança do primeiro estágio postulado por PIAGET, onde o objeto não existe fora do 

campo visual da criança.  

Comecei insistentemente a trabalhar esta noção com o adulto e ele evoluía 

gradativamente, fase a fase. Após algumas semanas ele tinha alcançado a última 

fase do objeto permanente do período sensório-motor, concretizando a permanência 

do objeto independente de seu deslocamento no tempo ou espaço. Fiquei muito 

contente com o resultado da intervenção.  

Quando contei para a irmã do meu paciente o que tinha acontecido ela me 

olhou e disse: “Então é por isso que agora não adianta apenas eu colocar o 

refrigerante na geladeira, pois ele vai buscar. Agora eu tenho que esconder o 

refrigerante dele”. 

Esta situação me ensinou pelo menos duas coisas. Primeiro: não é somente o 

que eu avalio que é melhor para o paciente e sua família, e sim o que a família ou o 

paciente deseja que seja trabalhado; e, segundo, que teria que olhar de forma mais 

ampla para minha intervenção e suas conseqüências, pensando em um contexto 

mais amplo, não apenas sobre um aspecto da amplitude que é a atividade humana. 

Foram dois anos de mestrado que resultaram em uma dissertação sobre a 

noção de espaço da criança com paralisia cerebral com seqüela de hemiplegia. 

Muitas leituras sobre Teorias de Aprendizagem e conseqüente mudança em minha 

prática clinica e acadêmica. 

Em 2001, fiz concurso para ser professor substituto na UFPR, fui classificado, 

mas não aprovado. A UFPR fez mais dois concursos para professor efetivo entre 

2001 e 2002. Um tinha como requisito prévio o título de doutor, mas não houve 

candidatos e outro tinha como requisito o título de mestre, mas específico na área de 

clínica médica, quando se inscreveu e entrou apenas um candidato. 



 13 

Em janeiro de 2003, a UFPR fez novo concurso para professor efetivo, com 

requisito prévio de mestrado, mas sem área específica. Em 11 de abril de 2003, eu e 

outro colega de profissão que ajudou a formar todos os terapeutas ocupacionais do 

Paraná, assinamos o contrato como professor efetivo da UFPR. 

A UFPR era um novo desafio, o curso estava no seu quinto semestre, havia 

apenas uma professora efetiva contratada e os dois novos aprovados. 

Foi um período com enorme carga horária e abertura de estágios em áreas 

como saúde mental, neurologia, hospitalar e ortopedia. Iniciei um estágio dentro de 

um hospital com foco específico de reabilitação ortopédica de membros superiores. 

Eu tinha feito especialização em Terapia de Mão, contudo minha experiência 

em reabilitação neurológica ampliava um pouco mais o foco de intervenção do que o 

olhar especializado da Terapia de Mão. Alguns dos aspectos diferentes era um olhar 

sobre todo o corpo do sujeito na realização da atividade e não apenas do membro 

superior. As atividades propostas para remediação da função eram mais ativas do 

que a terapia passiva ou ativa assistida, que normalmente é utilizada em terapia de 

mão. E sempre procurava orientar o paciente para realizar determinadas atividades 

rotineiras do dia-a-dia que ajudassem a remediar sua condição de saúde. 

Um dos principais problemas que tive nesta área era a falta de compromisso 

dos sujeitos reabilitados com sua condição de saúde. Grande parte deles não tinha 

certeza se queria melhorar ou ficar encostado pela previdência, ou mesmo se 

aposentar devido às seqüelas ortopédicas.  

Neste estágio era uma rotina os pacientes chegarem completamente 

alcoolizados para a terapia ou faltarem devido à falta de dinheiro para a condução. 

Por muitas vezes tentei me colocar na posição desses pacientes, ainda que 

consciente de que isso era completamente impossível. Não há dúvida sobre o fato 

de que grande parte deles fazia parte do mercado de reserva. Poucos tinham 

alguma esperança de mudar de condição de vida. O preconceito da incapacidade 

estava enraizado neles, devido à falta de dedos nas mãos e dificuldade para retornar 

a atividade laboral anterior. Acreditavam que se voltassem ao emprego, a curto ou 

médio prazo, poderiam perdê-lo.  

Eu imaginava que a falta de empenho na reabilitação ou mesmo a busca por 

aposentadoria poderia estar por trás de alguns desses fatores. Penso que no modelo 

de sociedade que temos o que se espera do trabalhador braçal é produção, se o 
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indivíduo é incapaz de produzir, procura-se outro que produz. No ponto de vista 

capitalista este é um dos fortes motivos para se ter um mercado de reserva. 

Questionava-me sobre o que poderia fazer por aquelas pessoas além buscar 

remediar a função de suas mãos. Os dedos não voltam, a função manual fica restrita 

e o estigma da deficiência tornava-se um dos principais bloqueadores da 

reabilitação.  

Perguntava-me: Como gerar nessas pessoas um motivo para superar as 

dificuldades específicas da lesão das mãos quando muitas vezes esta lesão era 

mais uma saída de uma vida de tanto sacrifício que propriamente mais uma 

dificuldade a ser superada?! 

A história de vida daquelas pessoas as tinha transformado em pessoas de 

pouca esperança, estavam infelizes, mas viam mais esperança na condição de 

incapacidade do que na recuperação funcional e retorno ao trabalho, ainda que 

aposentados na pobreza. 

Este mesmo problema encontrei na reabilitação de pessoas com lesão de 

esforço repetitivo (LER) e com lesões traumatológicas de mão, mas em uma 

condição melhor de vida e emprego. Muitos dos que freqüentavam a terapia, poucos 

queriam e/ou mesmo podiam melhorar.  

Devido à modificação do quadro de professores e a necessidade de abrir 

novos estágios tive que abandonar a área de ortopedia/traumatologia após seis 

meses. Mas, reflito que há várias questões que devem ser revistas na intervenção 

da Terapia Ocupacional junto a pessoas com lesões do membro superior. 

Vejo que a Terapia Ocupacional tem um foco mais amplo que a proposta da 

Fisioterapia nesta área de intervenção, todavia tem usado os mesmos recursos em 

vários momentos do processo enquanto especialidade.  

Outro fator importante nesta especialização da Terapia Ocupacional é que o 

Conselho Federal não reconhece a prática e especialização em Terapia de Mão 

quando feita por Terapeutas Ocupacionais, ainda que seja um dos principais cursos 

de especialização da Terapia Ocupacional. Este curso surgiu primeiramente na 

Universidade de São Paulo (USP), que tem grande respaldo entre as principais 

universidades brasileiras. 

Apesar de a Terapia Ocupacional ter um Conselho conjunto com a 

Fisioterapia (COFITO/CREFITO), esta atitude do Conselho de não reconhecer a 
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especialização de Terapia de Mão realizada por Terapeutas Ocupacionais é uma 

das várias situações onde ele se coloca abertamente em favor da Fisioterapia em 

detrimento à Terapia Ocupacional.  

A análise crítica do papel histórico do COFITO e mesmo dos Conselhos 

Regionais, em relação ao posicionamento histórico frente às duas profissões deveria 

ser tema de um estudo aprofundado. 

Como dizíamos, novos estágios precisavam ser abertos para atender a 

demanda dos alunos, numa Universidade que há 25 anos não abria um curso da 

área da saúde e onde há o tradicional modelo médico de saúde, até porque a 

Universidade faz 95 anos junto com o curso que marca o seu início, o da Medicina. 

O curso de Terapia Ocupacional foi aberto em 2001 (após mais de 10 anos de 

militância da Associação Cultural dos Terapeutas Ocupacionais do Estado do 

Paraná – ACTOEP). 

Quando o curso iniciou, as propostas de intervenção dentro do Hospital das 

Clínicas da UFPR (HC), dependendo muito do curso e especialidade médica, tinham 

pouca, média ou nenhuma credibilidade. O entendimento geral dos outros 

profissionais sobre as propostas de intervenção da Terapia Ocupacional tinha no 

máximo a seguinte preposição: “eles ocupam o tempo das pessoas hospitalizadas”. 

Além desta visão sobre a função da Terapia Ocupacional havia, e há uma 

forte tendência à hierarquia profissional o que prejudicava, e muito, a atividade 

interdisciplinar e consequentemente uma visão mais ampliada do processo saúde/ 

doença. 

Após três turmas formadas e muito trabalho, com atuações em ambulatórios e 

enfermarias, sistematização da prática, projetos conjuntos e individuais de pesquisa 

e extensão, a Terapia Ocupacional dentro do HC começa ganhar um maior espaço 

tanto físico como profissional. Hoje trabalhamos juntos e algumas vezes somos 

ouvidos ou mesmo é solicitada a nossa opinião no processo de cura/intervenção. 

A Universidade Pública traz aos professores várias funções que geralmente 

não são comuns na iniciativa privada. Uma dessas funções é o projeto de extensão.  

Fazia um ano que estava tentando montar um projeto de extensão 

universitária junto às escolas estaduais de educação regular. Queria acompanhar o 

processo de inclusão da criança com deficiência e ver as possibilidades de 

intervenção da Terapia Ocupacional. 
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Estabelecemos como objetivo no projeto avaliar e facilitar a participação das 

crianças deficientes físicas nas escolas. 

 Treinei com os alunos o uso da School Function Assessment (SFA), 

avaliação que visa levantar informações sobre o nível de participação de crianças 

deficientes dentro de escolas regulares. No período de um ano visitamos mais de 

dezoitos escolas regulares em Curitiba e Região Metropolitana. 

Uma questão importante que podemos perceber é que a inclusão nas escolas 

públicas brasileiras é apenas mais um dos vários problemas existentes nestes 

locais. 

Como em todos os níveis de educação pública no Brasil, as escolas 

sobrevivem do amor, dedicação e garra dos professores por seus estudantes e 

trabalho. 

Este desleixo pelo ensino público é oriundo de um modelo de sociedade onde 

não há interesse em dar ensino de qualidade à classe trabalhadora. Os problemas 

vão aparecendo, e em grande parte deixados sem solução. Abandonados devido às 

dificuldades que são geradas na falta de estrutura, gerenciamento, apoio, carga 

horária elevada e salário baixo dos professores. 

Nossas avaliações geraram muitas propostas de intervenção, em grande 

parte soluções simples, mas em todas elas, havia um sério problema de efetivação. 

Havia barreiras de toda a sorte, políticas, sociais, familiares, pessoais, profissionais 

e mesmo ambientais. Esta última, refletida em acessibilidade, que parece ser a 

coqueluche da proposta inclusiva, era sem dúvida a menor das barreiras a ser 

transposta. Há mais interesse no jogo inclusivo que uma vontade de transformação.  

As famílias estão acostumadas com o modelo assistencialista e nossas 

escolas e órgãos governamentais ao corporativismo e institucionalização. Considero 

que estas sejam as maiores barreiras quando se busca fazer uma intervenção na 

instituição pública e a uma sociedade com um modelo fortemente assistencialista. 

Não que eu não viva a institucionalização dentro do local que trabalho, mas a 

princípio, lá eu ainda sou livre para pensar e falar. Pelo menos ainda acredito que 

meu compromisso ainda é com a coletividade. 

Diante da minha experiência com o projeto de extensão, desenvolvi um pré-

projeto para tentar entrar no doutorado em Educação da UFPR. Minha proposta era 

na mesma linha de pesquisa que havia feito meu mestrado, porém agora focando a 



 17 

inclusão de crianças deficientes em escolas públicas regulares.  Já havia levantado 

dados no projeto de extensão, utilizando a SFA para avaliação da participação das 

crianças, classificando e qualificando os facilitadores e barreiras da participação por 

meio da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF – 

OMS, 2001). 

Novamente consegui passar por todo o processo seletivo e em março de 

2005 estava assistindo às primeiras aulas do meu doutorado. Apesar de ser 

importante para o curso de Terapia Ocupacional da UFPR qualificar seus 

professores, não havia a menor possibilidade de ter um afastamento do curso para 

fazer com mais dedicação o doutorado. 

Após mais de um ano de trabalho sobre inclusão, uma reestruturação do 

Programa de Pós-graduação do Setor de Educação fez com que o meu orientador e, 

orientadores de outros alunos, fossem descredenciados do programa e 

consequentemente os alunos repassados a novos orientadores. Começa aí a minha 

peregrinação pela Psicologia Social Comunitária. 

Várias discussões e novas disciplinas foram realizadas e este novo suporte 

teórico mudou em muito a minha maneira de ver, pensar, ensinar e atuar em Terapia 

Ocupacional. 

Agora eu já não estava intervindo junto a um sujeito deficiente com 

características que os modelos teóricos e minha experiência prática haviam definido. 

Agora eu estava intervindo junto a um ser social, dentro de sua comunidade e na 

sociedade que vivemos. 

Hoje minhas intervenções têm um foco claro que é o desempenho 

ocupacional do sujeito, com uso sistemático de avaliações e a classificação dos 

resultados pela CIF.  

O sujeito é visto e reabilitado dentro do seu contexto, naquilo que ele deseja. 

O processo de intervenção inicia com uma rotina mínima, onde o sujeito é avaliado e 

imediatamente orientado para buscar remediar ou mesmo adaptar as atividades 

ocupacionais que deseja realizar.  

Busca-se utilizar as próprias atividades de vida diária, lazer e mesmo o 

trabalho para remediar as funções do corpo. Todas as atividades da rotina diária são 

pensadas utilizando modelos de prática (de base biomecânica e neurológica) e 

adaptados a atividade ocupacional do sujeito. 
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A família e o sujeito em terapia se comprometem com o processo terapêutico, 

para que haja uma diminuição de custo e uma independência crescente e constante 

desses com sua própria reabilitação, tornando-o um ator social ativo no seu próprio 

processo de recuperação. 

Desta forma, tenho três bons motivos para que os sujeitos e suas famílias se 

comprometam com o tratamento proposto: primeiro, eles que definem a atividade a 

ser remediada ou adaptada; segundo, que poderá haver uma diminuição substancial 

no “custo” (financeiro, pessoal, afetivo, social, etc.) do processo de tratamento; e 

terceiro, que a curto e médio prazo, de acordo com o grau da dependência do sujeito 

em suas atividades, ele será independente para a manutenção de seu tratamento e 

da sua vida cotidiana. 

Estes novos modelos teóricos e de prática me levaram a refletir mais 

profundamente sobre a minha escolha profissional, a Terapia Ocupacional. A 

apresentação feita, busca mostrar a Terapia Ocupacional que eu conheci e vivenciei 

no meu processo de formação, de prática e docência na área. 

Acredito em uma Terapia Ocupacional fundamentada, forte, respeitada por 

profissionais e idealizada como profissão da saúde. Porém, vejo que existe muita 

coisa a ser feita ainda, a começar com um objeto de intervenção definido. Há muito 

que se estudar, relacionar, experimentar e publicar. Precisamos de identificação, 

disciplinaridade, identidade e compromisso social. 

Apesar de acreditar fortemente na prática da Terapia Ocupacional e na 

conquista do seu espaço enquanto profissão de saúde há informações que mostram 

que ela vem “patinando”, ou mesmo conquistando este espaço com passos muito 

acanhados.  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste ano de 2007 faz 38 anos que a Terapia Ocupacional foi reconhecida 

como profissão no Brasil, no Decreto-Lei n°938, de 13 de outubro de 1969 (BRASIL, 

1969), juntamente com a profissão de Fisioterapia. 

O que observo, e autores descrevem, é que nesses 38 anos o espaço 

conquistado pela Terapia Ocupacional enquanto profissão da saúde ainda é 

pequeno (CANIGLIA, 2005).  

Ao comparar-se o número de cursos e de profissionais da Fisioterapia, 

profissão que nasceu do mesmo decreto Lei e tem inclusive, como já foi apontado, o 

mesmo Conselho, este fato pode ser demonstrado.  

No Paraná em 1991 havia três cursos de Fisioterapia e apenas um de Terapia 

Ocupacional; em 2004 eram 27 os cursos de Fisioterapia e dois de Terapia 

Ocupacional (HADDAD, et al, 2006). O número de profissionais atualmente no 

Estado é de 6.110 Fisioterapeutas para apenas 272 Terapeutas Ocupacionais 

(CREFITO, 2007).  

Com base nesses números, pode-se afirmar que a profissão de 

Fisioterapeuta, quando comparada à de Terapeuta Ocupacional, ganhou mais 

espaço no mercado de trabalho e reconhecimento social enquanto profissão.  

Revendo as práticas das profissões, por meio de revisões bibliográficas e 

atuações no mercado de trabalho, a fisioterapia mostra ter um leque muito mais 

amplo de atuação, encontrado o seu foco na recuperação de funções corporais, com 

cursos de formação em várias especialidades, como fisioterapia respiratória, 

dermato-funcional, neurológica, entre outras. E a profissão de Fisioterapia tem se 

fortalecido em sua atuação, sendo que existem inúmeras referências bibliográficas 

de práticas sistematizadas, caracterizando e dando disciplinaridade à profissão.  

No entanto, esta não é a mesma realidade da Terapia Ocupacional. Além do 

pequeno número de cursos e profissionais, como no exemplo do Estado do Paraná, 

as referências bibliográficas são escassas, raras quando o assunto é sistematização 

de práticas, com um leque restringido à saúde mental e reabilitação (MEDEIROS, 

2003). 

São estas vivências que apresentei, no papel de aluno, profissional e 

professor de Terapia Ocupacional em contraponto com os dados do mercado de 
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trabalho e a carência de produção na área que me levaram a fazer um estudo na 

região aonde venho trabalhando nos últimos 20 anos. 

Diante disto temos como principal questão a seguinte: 

  

Como a profissão foi construída na sua breve trajetória em Curitiba e 

Região Metropolitana e que propostas de ação têm prevalecido nas práticas 

dos profissionais? 

 

Para tentar responder a esta questão os capítulos do trabalho foram organizados 

de acordo com os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

• Identificar a trajetória da profissão em Curitiba e Região Metropolitana, 

formação, perfil do profissional e áreas de atuação. 

Objetivos Específicos 

• Analisar os caminhos que a Terapia Ocupacional teve em termos de formação 

e prática profissional; 

• Localizar a profissão no espaço da saúde, definições, origens, bases 

conceituais e produção de pesquisa; 

• Identificar modelos e práticas predominantes na ótica de terapeutas 

ocupacionais experientes na área. 

  

As informações para o desenvolvimento do trabalho têm origem 

principalmente na análise documental, sendo a principal fonte o Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região (CREFITO – 8). Temos também 

como base de informações as duas Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado 

(UTP e UFPR) e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2006). 

Alem disto, realizam-se entrevistas estruturadas junto a cinco profissionais 

experientes na formação de terapeutas ocupacionais, investigando aspectos ligados 

à formação dos Terapeutas Ocupacionais no Brasil. 

A proposta deste trabalho é subsidiar uma reflexão, que se acredita necessária, a 

respeito das possibilidades de fortalecimento e crescimento da Terapia Ocupacional 

como profissão socialmente importante no campo da saúde pública. Este é o campo 

onde futuramente estarão grande parte das ações de saúde, onde o Governo já 
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apontando  uma tendência de ação, principalmente no que diz respeito a atenção 

básica de saúde, que compreende promoção e prevenção, sendo nesse campo 

necessárias também maiores pesquisas na Terapia Ocupacional. SILVA (1998) 

levanta que a relevância social deveria ser um dos critérios para a avaliação de 

pesquisas. 

Por isto, a importância de um trabalho desta natureza localiza-se em contribuir 

com o processo de formação dos terapeutas ocupacionais, buscando uma 

aproximação e conhecimento da realidade dos usuários, levantando questões que 

intervém nas demandas reais da saúde, trazendo reflexões sobre a profissão e o seu 

compromisso quanto a uma prática social.  
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CAPÍTULO 1 

 

A TERAPIA OCUPACIONAL NO ESPAÇO DA SAÚDE, DEFINIÇÕES, ORIGENS, 

BASES CONCEITUAIS E PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo apresentar questões relativas às 

profissões da saúde, localizar a Terapia Ocupacional no grupo das ocupações de 

saúde, discutir aspectos relativos à definição da profissão, rever suas origens 

históricas, descrever as principais bases conceituais da prática profissional e fazer 

um levantamento e análise sobre o que tem produzido a Terapia Ocupacional no 

campo da pesquisa. 

O capítulo será organizado nos seguintes subtítulos: 1.1 Ocupações da 

Saúde: Alguns Aspectos Importantes; 1.2 Localização da Terapia Ocupacional 

dentro da Classificação Brasileira de Ocupações; 1.3 Definição de Terapia 

Ocupacional; 1.4 Origens da Terapia Ocupacional; e,  1.5 Bases conceituais da 

Terapia Ocupacional.  

 

1.1 OCUPAÇÕES DA SAÚDE: ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES 

 

A Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde e é neste campo que ela 

historicamente tem desenvolvido a maior parte de suas práticas. 

Com o objetivo de contextualizar melhor este trabalho e localizar a Terapia 

Ocupacional no campo da saúde, faremos uma breve exposição de algumas 

questões relativas às profissões de saúde no Brasil. 

Das profissões de saúde existentes, hoje, no Brasil, grande parte delas é 

oriunda dos Estados Unidos e Europa, sendo que foram criadas devido a uma 

demanda de mercado dos paises de origem e, portanto, não configuradas a partir de 

uma realidade interna brasileira (SPINK, 1985). 

Essa demanda profissional pode ser exemplificada da seguinte forma: no 

início do século XX, nos Estados Unidos e Europa, fatos como a Revolução 

Industrial, a I ª e II ª grande Guerra Mundial e as concepções de homem e sociedade 
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do humanismo5 e humanitarismo6, geraram novas demandas sociais e por 

conseqüência muitas das novas profissões que temos hoje, são exemplos a 

Fisioterapia e a Terapia Ocupacional (MEDEIROS, 2003). 

CARVALHEIRO (1985) descreve que a proliferação de novas profissões é 

originada do avanço do conhecimento médico e da mudança da atividade 

manufaturada para as grandes empresas, com a conseqüente formação dos 

aglomerados urbanos. Esta situação faz com que a atenção a saúde comece a 

enfrentar uma nova realidade, onde a medicina teve que pensar não somente em 

uma prática individual, mas na doença em sua dimensão coletiva, pensada e 

organizada em escala industrial. 

Esta nova configuração de demanda exigiu a concentração institucional na 

atenção médica, conduzindo a especializações e subespecializações dos 

profissionais médicos e a obrigatoriedade do surgimento de novas profissões na 

condução de atividades cada vez mais complexas (CARVALHEIRO, 1985). 

SPINK (1985) e CARVALHEIRO (1985) mostram que a origem das profissões 

de saúde está ligada principalmente a uma demanda social e a crescente evolução 

do conhecimento e da população nas áreas urbanas. 

No Brasil, há uma grande expansão na criação de profissões de saúde, 

principalmente no início do século XX e após a década de 60 (SPINK, 1985). 

Em um artigo escrito por SPINK (1985) sobre as profissões de saúde no 

Brasil, a autora cita as profissões de biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, química, 

serviço social, terapia ocupacional e veterinária como as ocupações de nível 

superior regulamentadas.  

Estas profissões, em específico de nível superior, ainda hoje são 

preponderantes na sociedade brasileira no campo da saúde. Em uma busca na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE, 2007) verificamos uma única profissão nova de nível superior em relação a 

aquelas citadas por SPINK (1985), que é a de Ortoptista, profissional formado em 

                                            
5 Em sentido mais geral, pode-se entender por Humanismo qualquer tendência filosófica que leve em consideração 
as possibilidades e, portanto, as limitações do homem, e que, com base nisso, redimensione os problemas filosóficos 
(ABBAGNANO, 1998). 
6 Relacionado à Filantropia (ABBAGNANO, 1998). 
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Ortóptica e/ou Tecnologia Oftálmica, que tem por tarefa principal trabalhar com 

pessoas de baixa visão.  

Segundo SPINK (1985) é necessário identificar componentes comuns no 

processo de estruturação das diferentes categorias profissionais, ainda que não 

seqüenciais. Segundo a autora (1985, p. 27), são eles: 

 

A criação de cursos de nível universitário, a criação de associações profissionais a nível 
nacional, capazes de mobilizar a categoria; a capacidade de exercer pressão política para a 
obtenção de legislação específica; aprovação de um código de ética; e o monopólio de uma 
técnica, que possa ser considerada como sendo necessária para a comunidade. 

 
 

A situação da Terapia Ocupacional no Brasil, de acordo com este quadro se 

configura da seguinte forma: surge como técnica de intervenção no início do século 

XX (principalmente como intervenção junto a sujeitos com doença mental, porém 

após a metade do século como técnica de reabilitação)7 e como categoria 

profissional, com formação universitária de nível superior, no final de década de 60 

(SOARES, 1991; MEDEIROS, 2003). Tem uma associação nacional, que é a 

Associação Brasileira de Terapia Ocupacional (ABRATO) e várias associações 

estaduais filiadas à nacional, no caso do Paraná onde será desenvolvido este 

trabalho, a Associação Cultural de Terapeutas Ocupacionais do Estado do Paraná 

(ACTOEP). A Norma Regulamentadora da profissão de Terapeuta Ocupacional foi 

criada juntamente com a de Fisioterapeuta pelo Decreto-Lei n° 938, de 13 de 

outubro de 1969 e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(CREFITO), pela Lei n° 6.316, de 17 de dezembro de 1975 (BRASIL, 1975). 

A regulamentação das 14 categorias profissionais descritas por SPINK (1985) 

ocorreram principalmente na década de 30 e após 1968, quando existiu uma 

expansão de cursos de nível universitário. Na década de 30 foram regulamentadas 

as profissões mais tradicionais da saúde como medicina, enfermagem, odontologia, 

farmácia e medicina veterinária; após o governo de Getúlio Vargas e até o governo 

de Juscelino foram regulamentadas as profissões de Química, Assistente Social, 

Psicologia e Nutrição; e, após 1968 até 1982 foram regulamentadas as profissões de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Biomedicina (SPINK, 1985). 

                                            
7 Estes fatos serão mais bem desenvolvidos na continuidade do trabalho quando abordarmos a história da Terapia 
Ocupacional. 
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Para a autora a ordem segundo a qual as profissões são regulamentadas 

reflete uma diversidade de fatores, entre eles o poder relativo de uma determinada 

categoria, que é operacionalizado ou em função do número de seus membros e o 

estágio de organização corporativa ou do controle exercido sobre as atividades de 

cura (SPINK, 1985).  

A autora escreve que a regulamentação profissional é o reconhecimento legal 

da prática profissional para a sociedade, entretanto no Brasil algumas profissões 

foram regulamentadas antes que a sua necessidade fosse sentida pelo meio social 

(SPINK, 1985). Como é o caso específico da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

SOARES (1991, p. 108) aborda esta situação da seguinte forma: 

 

O discurso sobre a Seguridade Social e a visão assistencialista da incapacidade são 
assimilados pela Previdência Social brasileira encobrindo a necessidade dos países europeus 
de reincorporarem parcela da mão-de-obra acidentada ou inválida à sua força de trabalho 
ativa, resultado, em parte, da mortalidade advinda na Segunda Guerra Mundial e, em parte, 
da resposta do Estado à sua crise econômica e social.  
 

 Analisando a regulamentação das profissões, com base CBO (MTE, 2007) 

observa-se que muitas destas profissões não têm o exercício profissional 

regulamentado, como é o caso da profissão hegemônica da saúde, a Medicina.  

Os profissionais da Medicina estão buscando regulamentar o seu exercício 

profissional por meio do Projeto de Lei do Senado N° 25 (Substitutivo) de 2002, 

conhecido como Ato Médico. 

Segundo a Associação Médica Brasileira (AMB) o Projeto de Lei do Ato 

Médico objetiva apenas regulamentar os atos médicos, fortalecendo o conceito de 

equipe de saúde e atendendo de forma digna a população. De acordo com o projeto, 

que tem apenas cinco artigos, o médico tem vistas a promoção de saúde, 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e reabilitação dos doentes (AMB, 

2007).  

Há uma discussão bastante ampla em relação a este Projeto de Lei na 

sociedade por parte das outras profissões da saúde, principalmente no que diz 

respeito à autonomia das mesmas em relação às suas práticas profissionais, 

praticas estas que estariam, com a aprovação do Ato Médico, sujeitas à prescrição 

do profissional da Medicina. 



 26 

A delimitação de papéis na prática profissional é outro ponto nevrálgico da 

área da saúde. SPKINS (1985) já discutia questões relativas à divisão do trabalho na 

área da saúde na década de 80, para ela seria impossível isolar em compartimento 

estanques as atribuições de cada um dos profissionais. Segundo a autora (1985, p. 

34): 

A confluência das atividades na área da saúde, o processo contínuo de especialização e a 
definição de novas áreas de atuação determinam, inevitavelmente, o aparecimento de 
fronteiras mal definidas entre os vários grupos de profissionais e, consequentemente, da luta 
pela hegemonia em um determinado campo de atuação. 
 

Esta disputa de por espaços de intervenção, que são conquistados pelo 

corporativismo e articulação política dos profissionais, culminando com a 

regulamentação de uma lei favorável ao o uso da técnica ou espaço em específico, é 

o reflexo de uma sociedade que trata a saúde como uma mercadoria.  

Fato importante na evolução e crescente especialização das profissões da 

saúde, diz respeito também sobre as mudanças no conceito de saúde. O conceito de 

saúde no modelo médico (biologicista), até as últimas décadas do século XX não 

passava da relação binária de que saúde era a ausência de doença. Ao final do 

século, a saúde é percebida como dependente de diversas condições ambientais, 

sociais e econômicas e não somente pela presença e ausência de doença. Desta 

forma predomina na atualidade uma visão mais ampla de saúde, onde o bem estar 

físico, psicológico e social do indivíduo passa a ser considerados fatores importantes 

na saúde das pessoas. Saúde hoje significa qualidade de vida (CIF, 2001) e a 

atenção a ela compreende promoção, prevenção, cura e reabilitação (BRASIL, 

2006). 

Outro aspecto a ser considerado nesta breve apresentação se refere ao papel 

do Estado junto à saúde e as profissões de saúde. 

ELIAS (2004, p. 42) afirma o seguinte:  

 

A política pública torna-se o mecanismo de intermediação entre o global (todo) e o setorial (as 
categorias profissionais), transformando-se em instrumento privilegiado do Estado para 
minimizar as contradições e os conflitos sociais gerados pelo confronto entre as duas lógicas. 

 

 Para DURAND (1985), o Estado tem forte presença nos serviços de saúde, 

quando legisla sobre o número de vagas e sobre a organização das faculdades, 

quando legisla sobre as entidades de representação categorial e principalmente pela 
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via do Serviço Social, onde é intermediário da maior parte dos recursos consumidos 

nos serviços de saúde. Completa o autor “Desta forma o Estado se torna a arena por 

excelência no que diz respeito a impor ao setor os recursos para sustentá-lo” 

(DURAND, 1985, p. 22). 

O Estado é também um grande empregador em saúde. GIRARDI (1986) faz 

um levantamento sobre os postos de trabalho em saúde existentes no Brasil. Em 

levantamento feito pelo autor em 1982 ele encontrou os seguintes dados: 51,01% 

dos empregos dos trabalhadores da saúde eram em instituições públicas e 48,99 em 

instituições privadas. Os dados mostram que já naquela época o Estado já era o 

maior empregador das ocupações de saúde. 

No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) é a principal política pública para 

o setor de saúde. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988, que 

reconhecia a saúde como um direito assegurado pelo Estado e pautado pelos 

princípios de universalidade, equidade, integralidade e organizado de maneira 

descentralizada, hierarquizada e com a participação da população (CONASS, 2007). 

Apesar de não termos feito um estudo aprofundado sobre questões que 

perpassam a saúde na sociedade de hoje, o que vemos é um grande corporativismo 

das ocupações da saúde, não com objetivo de união e busca de um bem comum, a 

saúde das pessoas, mas principalmente para serem donos do conhecimento e dos 

espaços da saúde. Cada vez mais se usa tecnologia cara para diagnóstico e 

recuperação das condições de saúde. A manutenção da vida das pessoas está 

muitas vezes mais ligada ao lucro do que à própria vida.  Estas situações configuram 

o abandono, sem qualquer remorso, da falta de compromisso com a pessoa 

humana, do papel e compromisso do profissional como ser social. 

De acordo com SARRIERA, ROCHA e PIZZINATO (2004, p. 124) “Essa idéia 

de igualdade e de liberdade dos indivíduos, trabalhadores, na realidade é uma forma 

de parecer um sistema democrático, quando na realidade poucos detêm o poder e a 

maioria tem de sujeitar-se a um sistema imposto.” 

Entretanto, apesar desta abertura para intervenção em áreas de atenção 

básica de saúde, se faz importante estar comprometido com uma real demanda da 

população, FREITAS (2005, p. 48) levanta a seguinte questão sobre esta situação: 
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Levantam-se indagações a respeito das aproximações e distanciamentos que poderia haver 
entre as práticas desenvolvidas e os projetos políticos voltados para a realização dos 
mesmos, cuja intersecção, ao longo destas últimas décadas, tem nos mostrado ser intensa, 
apesar de nem sempre coerentes em seus comprometimentos políticos. 

 

Sobre todas essas questões relacionadas às profissões de saúde e 

sociedade, nada melhor que apresentar um pequeno trecho do livro “Educação e 

Mudança” de PAULO FREIRE (FREIRE, 1979, p. 20): 

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas experiências, 
quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e ao qual todos 
devem servir, mais aumenta a minha responsabilidade com os homens. Não posso, por isso 
mesmo, burocratizar meu compromisso de profissional, servindo, numa inversão dolorosa de 
valores, mais aos meios que aos fim do homem. Não posso me deixar seduzir pelas 
tentações míticas, entre elas a de minha escravidão as técnicas, que, sendo elaboradas pelos 
homens, são suas escravas e não suas senhoras. 
 

 FREIRE (1979) nos coloca dois ensinamentos importantes, um que a 

construção do conhecimento é patrimônio cultural da humanidade e outro, que não 

podemos ficar atados as técnicas e deixar de lado a pessoa e nosso compromisso 

com a sociedade.   

 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL DENTRO DA CLASSIFICAÇÃO 

BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 

 

A Terapia Ocupacional de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2007) está classificada dentro do 

Grande Grupo dos Profissionais das Ciências e das Artes, subgrupo dos 

profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins.  

Este grande grupo compreende as ocupações onde as atividades principais para 

o seu desempenho requerem conhecimento profissional de alto nível e experiência 

em matérias das ciências físicas, biológicas, sociais e humanas. 

Dentro do subgrupo a ocupação de Terapeuta Ocupacional faz parte da família 

dos profissionais da Fisioterapia, Fonoaudiologia e afins, sendo identificada com o 

código 2236-20. 

Segundo a CBO (MTE, 2007) os profissionais dessa família atendem pacientes e 

clientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
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procedimentos específicos. Realizando diagnóstico, analisando condições e 

orientando pacientes, clientes, seus familiares, cuidadores e responsáveis. 

É papel dos profissionais o desenvolvimento de programas de prevenção, 

promoção de saúde e qualidade de vida, podendo ainda exercer funções técnico-

científicas, administração de recursos humanos, materiais e financeiros e execução 

de atividades administrativas. 

Para o exercício da Terapia Ocupacional e qualquer outra das ocupações da 

família é exigido curso superior na área específica e registro nos conselhos 

profissionais pertinentes. 

O exercício dos profissionais desta família pode ocorrer nas áreas da saúde, 

educação e de serviços sociais, em caráter liberal e/ou com vínculo empregatício ou 

ainda na prestação de serviços terceirizados, de forma individual ou em equipe 

multiprofissional. 

Os profissionais podem atuar em consultórios, hospitais, ambulatórios, clínicas, 

escolas, domicílios, clubes, comunidades e indústria, em ambientes fechados ou 

abertos, em horários diurnos e noturnos. Podem permanecer em posições 

desconfortáveis por longos períodos ou ser expostos a elementos biopatogênicos. 

Estas informações, oriundas da CBO (MTE, 2007) que as levantou junto a 

profissionais, instituições de ensino, de saúde e governamentais como o COFFITO e 

CREFITOS, servem para dar uma visão geral da ocupação Terapia Ocupacional e 

de outras ocupações da família que ela pertence, localizando-a em relação às 

ocupações da saúde, identificando objetivos gerais de atuação, definindo papéis 

profissionais, apontando locais do exercício profissional, tipo de emprego e requisito 

para atuação.  

  

1.3 DEFINIÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Para os profissionais da Terapia Ocupacional do Brasil a “Definição de Terapia 

Ocupacional” é um tema complexo e deve ser discutido (MEDEIROS, 2000).  

CANIGLIA (2005) considera que a forma como algumas associações de classe e 

profissionais definem a Terapia Ocupacional chega a ser um problema para a 

formação da identidade do profissional. Segundo a autora existem definições que 

focam a Terapia Ocupacional pelos recursos e meios utilizados em sua prática ou 
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ainda pelas inter-relações entre terapeuta, atividade e paciente, restringindo os 

recursos do processo terapêutico e consequentemente de evolução da profissão 

enquanto ciência. 

A autora defende que a definição deve deixar claro o objeto de estudo da 

profissão e não somente seus instrumentos ou suas áreas de intervenção, pois uma 

definição baseada no objeto de estudo da Terapia Ocupacional caracterizaria seu 

produto e contribuição social (CANIGLIA, 2005). 

Em um artigo datado de 1991 pela mesma autora, ela questiona a denominação 

“Terapia Ocupacional” para a profissão. Segundo ela este termo foi introduzido pelo 

arquiteto GEORGE EDWARD BARTON em 1914, num encontro entre trabalhadores 

hospitalares e a coordenadoria estadual de insanidade de Massachussets, em 

Boston, Estados Unidos (MACHADO, 1991). 

Naquela época a prática da Terapia Ocupacional, continua MACHADO (1991), se 

caracterizava predominantemente pela utilização de atividades artesanais, laborais e 

educativas como meio de tratamento. Desta forma, a Terapia Ocupacional seria 

apenas uma técnica. 

MACHADO (1991) aponta que o termo mais adequado seria Praxiterapia, pois o 

termo práxis, além de meio e também um fim em si mesmo, de forma que a 

Praxiterapia seria o tratamento pela e para a práxis. De forma que sendo 

denominada desta forma a profissão deixaria claro o seu foco de ação e estaria no 

rumo de uma ciência da atividade humana (MACHADO, 1991). 

Na revisão das definições existentes para a Terapia Ocupacional, observamos 

que grande parte delas busca mostrar o que é a profissão com foco em seus 

recursos terapêuticos e nas inter-relações possíveis, sendo que poucas focam o 

objeto de estudo. 

Há um livro com várias definições de Terapia Ocupacional publicado pelo Curso 

de Terapia Ocupacional de Lins, São Paulo, todavia neste trabalho buscaremos 

apresentar apenas duas definições, relacionadas a instituições de referências dentro 

da profissão, ao nível nacional e mundial.  

As definições que são consideradas oficiais são apresentadas pela World 

Federation of Occupational Therapists (WFOT) e pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). 

A definição difundida pela WFOT (2007, em www.wfot.org.au) é o seguinte: 
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A Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde baseada no conhecimento de que o uso da 
atividade intencionada pode promover a saúde e o bem estar em todos os aspectos da vida 
diária. Os objetivos são promover, desenvolver, restaurar e manter as habilidades necessárias 
para manter as atividades de vida diária e impedir a disfunção. Os programas são desenvolvidos 
para alcançar o máximo da função frente a demandas pessoais, do ambiente, sociais e 
domésticas. A característica essencial da Terapia Ocupacional é a participação ativa da pessoa 
no processo terapêutico. Os terapeutas ocupacionais recebem educação em ciências sociais, 
psicológicas, biológicas e médicas, em habilidades e métodos profissionais. O trabalho de campo 
é uma parte integral do curso. 
 
A definição apresentada pelo COFFITO (2007, em www.coffito.org.br) em seu 

sitio no momento atual tem o seguinte conteúdo: 

É uma área do conhecimento, voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos 
portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psico-motoras, decorrentes ou não de 
distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas, através da sistematização e 
utilização da atividade humana como base de desenvolvimento de projetos terapêuticos 
específicos.  

 
 Ambas as definições, da WFOT e COFFITO, estão focadas sobre os recursos 

terapêuticos, que é a atividade humana, e definem como objetivo terapêutico a 

recuperação das atividades de vida diária e funcionais. 

 De acordo com as definições a Terapia Ocupacional tem por papel promover, 

prevenir, restaurar e manter as habilidades necessárias para que o indivíduo 

mantenha suas atividades ocupacionais. 

CANIGLIA (2005, p. 48), que é uma das principais críticas aos modelos de 

definição existentes atualmente propõe a seguinte definição: 

 

A Terapia Ocupacional é uma ciência que se dedica ao estudo da performance funcional do 
indivíduo, ou seja, estuda a habilidade do indivíduo de desempenhar tarefas cotidianas que 
precisa ou quer fazer, assumindo papéis. 

 

Verificamos que a definição apresentada por CANIGLIA (2005) busca deixar 

claro o foco de estudo da profissão, que é a performance funcional do indivíduo. 

Todavia, encontramos aí outra questão que dificulta a identificação do objeto de 

estudo da Terapia Ocupacional. Há uma dificuldade em definir qual o melhor termo 

para definir o foco de estudo da profissão. No caso de CANIGLIA (2005) o termo 

utilizado é o de “Performance Funcional”, mas também podem ser encontrados 

termos como “Performance Ocupacional” que é utilizado principalmente por autores 

canadenses, com base no “Modelo de Performance Ocupacional Canadense” 
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(SUMSION, 2003). Ainda encontramos termos como “Ocupação Humana” utilizados 

por grande parte dos autores dos Estados Unidos (KIELHOFNER, 1985) e “Atividade 

Humana” que são usualmente utilizados de forma similar a “Ocupação Humana”. 

Em discussões recentes sobre o uso da palavra “Performance” no X 

Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, realizado em Goiânia, maio de 2007, 

havia um consenso que o melhor termo seria “Desempenho”. Logo, o foco, o objeto 

de estudo da Terapia Ocupacional seria o “Desempenho Ocupacional” do ser 

humano. 

Mas o que é de fato desempenho ocupacional?  

A palavra Desempenho, de acordo com o dicionário Aurélio (versão 1986) é 

uma palavra derivada de desempenhar, originária de Des+Empenhar, que significa 

resgatar o que se dera como penhor, mas está relacionada também a exercer, 

executar uma função ou cargo. O dicionário Eletrônico Houaiss da Língua 

Portuguesa (versão 2001) define a palavra desempenho como sendo a maneira 

como atua ou se comporta alguém ou algo, avaliada em termos de eficiência, de 

rendimento; atuação. 

Podemos observar que enquanto foco terapêutico a segunda definição dada 

por Houaiss tem um melhor encaixe, pois traz a ação refletida na eficiência, 

rendimento e atuação. E em termos pragmáticos é isto que se espera em termos de 

resultado da intervenção terapêutica, ou seja, eficiência, rendimento e atuação. 

A segunda palavra Ocupação tem um significado muito discutido dentro da 

Terapia Ocupacional e por muitas outras áreas do conhecimento. Mas, o que a 

Terapia Ocupacional quer efetivamente dizer quando fala em termos de recuperação 

do Desempenho Ocupacional. 

Nos dicionários Aurélio (1986) e Houaiss (2001) este termo tem significado de 

apoderar-se de algo, invadir uma propriedade e trabalhar em algo, uma atividade, 

serviço, trabalho manual ou intelectual por tempo mais ou menos longo, principal na 

vida de uma pessoa. 

A CBO define a ocupação como um conceito sintético não natural, 

artificialmente construído. O que existe no mundo concreto são as atividades 

exercidas pelo cidadão em ou outro tipo de relação de trabalho, como autônomo 

(MTE, 2007). 
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Nas definições acima o termo ocupação é relativo a um contexto de trabalho, 

desta forma o foco da Terapia Ocupacional, o desempenho ocupacional, pela leitura 

feita até o momento, seria a melhora do rendimento, da eficiência do indivíduo na 

realização de sua ocupação no ambiente de trabalho. Mas o trabalho, desta forma 

que está sendo colocada, é apenas um dos contextos onde a profissão se propõe a 

intervir. Logo há necessidade de explorar mais os conceitos relativos aos termos, de 

forma a dar clareza ao foco de intervenção da Terapia Ocupacional.  

Esta falta de definição é um aspecto que interfere na identidade da profissão, 

tanto para os alunos, profissionais, equipe da saúde e população de forma geral. 

Não deixar claro o que pretende este profissional, não lhe dá disciplinaridade, não 

lhe permite identidade dentro das categorias das ocupações da saúde (CANIGLIA, 

2005).  

Neste trabalho, devido à discussão feita no X Congresso Brasileiro de Terapia 

Ocupacional com conceituados profissionais da área sobre o referido tema, se fará a 

opção de adotar o termo “Desempenho Ocupacional”, por considerar que no 

momento, este é o termo de consenso sobre o objeto de estudo da Terapia 

Ocupacional. Todavia será respeitado o termo usualmente utilizado nos modelos que 

serão apresentados posteriormente, bem como a fidelidade da tradução. 

A discussão e opção de CANIGLIA (2005) sobre a definição de Terapia 

Ocupacional mostra-se pertinente, principalmente devido ao fato desta definição 

identificar e diferenciar a profissão das outras da área da saúde, deixando claro seu 

objeto de estudo, sua ciência, caracterizando sua disciplinaridade e em contrapartida 

sua interdisciplinaridade. 

 

1.4 ORIGENS DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Muitos autores relacionam a origem histórica da Terapia Ocupacional com a 

prática e uso da recreação exercida por gregos e egípcios no tratamento de doenças 

(ARRUDA, 1962). Como escreve MEDEIROS (2003) isso mostra apenas o quanto é 

antigo o uso de atividades na restauração da saúde, sendo que cada fato deve ser 

interpretado e compreendido de acordo com a sua época. 

A idéia de que a ocupação poderia ser uma ferramenta terapêutica na prática 

médica aparece na literatura apenas no século XVIII através do chamado 
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“Tratamento Moral” 8, mas somente a partir do século XX, após a I Guerra Mundial, 

que a ocupação como prática terapêutica foi aceita, principalmente devido ao 

aumento de neuróticos e incapacitados de guerra (DE CARLO&BARTOLOTTI, 

2001). 

A história mostra que a origem da profissão está intimamente ligada a 

conflitos sociais, quando a sociedade busca soluções para um tratamento mais 

humanizado para os “loucos” (tratamento moral) e para os incapacitados de guerra, 

por meio da reabilitação9. 

Importante enfatizar que naquela época mulheres eram escolhidas para 

desenvolver esta prática, pois a sociedade acreditava que as características 

maternais fossem benéficas no tratamento do doente mental. Foram as mulheres 

também que iniciaram o trabalho em reabilitação (DE CARLO&BARTOLOTTI, 2001).  

Essa ênfase mostra a relação das mulheres com o cuidado à saúde, do papel 

histórico na sociedade como dona de casa e mãe, passando a acumular também 

uma ocupação dentro do mercado de trabalho, de cuidadora. 

Esse trabalho de cuidadora das mulheres tinha forte apelo humanista e era 

realizado voluntariamente, não havia na época uma valorização deste tipo de 

prestação de serviço em termos de salário.  

Para FERRIGNO (1991, p.4) o momento histórico e o modelo social da época 

influenciaram muito na construção e desenvolvimento da profissão: 

 

Numa época em que as instituições precisavam responder às necessidades de assistência 
aos incapacitados de guerra, aos trabalhadores acidentados de trabalho e à carência de mão 
de obra nas indústrias. Estes aspectos indicam que a Terapia Ocupacional foi instituída não 
apenas para responder as reivindicações dos trabalhadores e melhorar o nível de 
atendimento das pessoas com disfunções na realização das atividades, mas também para 
atender aos interesses do capitalismo. Para tanto, os sistema social implementou diversas 
políticas sociais, entre as quais a reabilitação, buscando neutralizar as pressões populares 

                                            
8 O “Tratamento Moral” foi introduzido pelo médico francês Philippe Pinel (1745-1826) e tinha a atividade dirigida 
como suporte no tratamento de pessoas com doença mental. 
9 No período do Movimento Internacional de Reabilitação, década de 40 a 60, a reabilitação era definida pela 
Organização Internacional do Trabalho como “Conjunto de medidas físicas, mentais, sociais, profissionais e 
econômicas que objetivava o desenvolvimento da capacidade do indivíduo deficitário de modo que esteja apto para, 
por si só, prover sua própria subsistência” (Carvalho, 1960:5), citado por SOARES (1991). Atualmente a definição 
segue um modelo de saúde definido como biopsicosocial e não puramente médico como era o anterior (CIF, 2001). 
Hoje entende-se por reabilitação “Um processo que compreende medidas diversificadas e complementares nos 
domínios da prevenção, de reabilitação médico-funcional, da educação, da reabilitação psicossocial, do apoio sócio-
familiar, da acessibilidade, das ajudas técnicas, da cultura, dos desporto e da recreação e outros que visem favorecer 
a autonomia pessoal e integração social” (REVISÃO DA LEI Nº 9/89, DE 2 DE MAIO Lei de Bases da Prevenção e 
da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência). Uma discussão acerca do vinculo da prática da 
reabilitação com o modelo de sociedade capitalista é extensamente desenvolvido por SOARES (1991). 
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em relação às condições de saúde. Ao mesmo tempo, nos países onde o processo de 
industrialização estava se desenvolvendo, teve como objetivo o aumento do exercito 
industrial de reserva. A Terapia Ocupacional foi assim se desenvolvendo, para entender 
principalmente, uma demanda para reabilitação profissional dos trabalhadores. 
 
 
O exposto por FERRIGNO (2001) mostra que a profissão tem origem não 

apenas como uma necessidade social, mas um interesse do capital, em uma prática 

voluntária, com baixo ou nenhum custo financeiro, de assistencialismo. 

Estes fatos mostram que a profissão começou como uma prática humanista, 

com o objetivo de minimizar o sofrimento dos doentes e incapacitados, como uma 

atividade voluntária, de doação, que tinha como retorno o pensamento do dever 

cumprido.  

No Brasil o uso da ocupação como forma de tratamento tem origem na 

reestruturação psiquiátrica, iniciada 1852 com a fundação do Hospício D. Pedro II, 

no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1911 fundam-se no Rio mais duas instituições 

para o tratamento da doença mental, uma masculina, a Colônia Juliano Moreira em 

Jacarepaguá, e uma feminina, chamada Centro Psiquiátrico Nacional, em Engenho 

de Dentro (SOARES, 1991). Os trabalhos dentro destas colônias eram baseados no 

tratamento moral de PHILIPPE PINEL (1745-1826) desenvolvido ao final do século 

XVII e início do século XVIII na Europa (DE CARLO & BARTOLOTTI, 2001). 

Em 1898 começa a funcionar o Hospital Juqueri, São Paulo, atual Hospital 

Franco da Rocha, onde foi introduzida a “praxiterapia”, que significa “tratamento pelo 

trabalho” que tinha na atividade agropecuária o principal meio de ocupação10 

(SOARES, 1991). 

Em 1931, no Nordeste, o médico ULISSES PERNAMBUCO (1892-1943), com 

a criação da assistência a psicopatas, propõe a ocupação como meio terapêutico. 

Seu trabalho tinha base no “Método Ativo” desenvolvido pelo médico alemão 

HERMANN SIMON (1867-1947), que defendia a supressão dos sintomas dos 

doentes pela ocupação (DE CARLO & BARTOLOTTI, 2001; DIAS, 2003). 

Simon é apontado por muitos como o maior impulsionador da prática da 

Terapia Ocupacional, apesar dele não ter conferido ao seu método esta 

                                            
10 O termo Ocupação aqui tem significado dentro de uma prática da Terapia Ocupacional, 
onde “ocupação é tanto uma atividade humana básica, essencial a saúde, como um processo 
de cura”. KIELHOFNER, G. et al “Um Modelo de Ocupação Humana – Parte 4 Avaliação e 
Intervenção”. Ver.Ter. Ocup., S. Paulo, v.2, n.2/3, p.127-144, 1991. 
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denominação, mas a partir dele a ocupação deixou de ser um suporte ao tratamento 

psiquiátrico para se tornar um meio de tratamento legítimo (DIAS, 2003). 

Apesar do surgimento de uma técnica de “Terapia Ocupacional” em 

psiquiatria, a formação de técnico em Terapia Ocupacional tem origem no Brasil na 

reabilitação. A ênfase da reabilitação é desenvolver as capacidades funcionais e 

residuais das pessoas com deficiência.  

O modelo de reabilitação surgiu devido ao Movimento Internacional de 

Reabilitação, amplamente difundido na década de 40. No Brasil foram desenvolvidos 

programas para formação de técnicos em reabilitação, entre os quais estava incluída 

a de Técnico em Terapia Ocupacional e Fisioterapia (SOARES, 1991; MEDEIROS, 

2003). 

Verificamos nestas informações que as profissões nascem juntas e a nível 

técnico no país. 

SOARES (1991) escreve que o movimento de reabilitação existiu em função 

das falhas nas instituições sociais, da família, da escola e da medicina organizada. 

Para a autora a independência possibilitada pelos programas de reabilitação, em 

especial para os incapacitados pela guerra, traz vantagens para a sociedade 

capitalista, transformando a reabilitação no terceiro nível de atenção a saúde, hoje 

caracterizada como de alta complexidade11. 

De acordo com FERRIGNO (1991) o motivo para a origem da reabilitação no 

Brasil difere daqueles em que ela teve inicio nos Estados Unidos e países da 

Europa. Lá, existia uma demanda social, originada da I ª e II ª Guerras Mundiais. No 

Brasil a justificativa foi á reabilitação profissional, que visava recuperar a capacidade 

de trabalho ou adaptar/mudar a atividade ocupacional desses sujeitos. 

Por estratégia da Organização das Nações Unidas (ONU) e com o apoio do 

governo brasileiro, o Hospital de Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP), foi escolhido para ser o primeiro grande centro de 

reabilitação do país (DE CARLO & BARTOLOTTI, 2001). 

A formação dos profissionais, que trabalhavam neste centro era feita 

inicialmente nos Estados Unidos, até que em 1953 é inaugurada a Clínica de 

Ortopedia e Traumatologia da FMUSP (SOARES, 1991).  

                                            
11 A concepção hierárquica da rede de atenção a saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada em três 
níveis: I – Atenção Básica; II – Atenção Especializada; e III – Atenção de Alta Complexidade. (BRASIL, MS, 2005).   
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Esta clínica tinha duplo objetivo: primeiro, de dar assistência às pessoas com 

incapacidades físicas; e segundo o de ensinar técnicas de reabilitação. Foi a partir 

deste segundo objetivo que surgiram, entre outros, os cursos técnicos, com duração 

de um ano, em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (DE CARLO & BARTOLOTTI, 

2001).  

Em 1956 a ONU implanta na Clinica de Ortopedia e Traumatologia do HC-

FMUSP o Instituto Nacional de Reabilitação (INAR), que em 1958 passou a se 

chamar Instituto de Reabilitação (IR).  

Neste período a formação dos profissionais era restrita e específica às 

técnicas de reabilitação, onde o Terapeuta Ocupacional era responsável somente 

pelos membros superiores12 e pelas técnicas em atividades de vida diária (AVD) (DE 

CARLO&BARTOLOTTI, 2001). 

Em 1959 inicia-se no IR a formação de técnicos de alto nível para Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, agora com duração de dois anos. Em 1963 a Associação 

Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), sediada no Rio de Janeiro, aprova a 

nível universitário os currículos mínimos para os cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, com 2.160 horas e duração de três anos (DE CARLO & BARTOLOTTI, 

2001). 

A partir de 1964 o curso de Terapia Ocupacional da USP também passou a 

ter três anos de duração, tinha como principal característica de ensino a reabilitação 

física, sendo que somente alguns anos depois tiveram inicio estágios 

supervisionados na área de psiquiatria (DE CARLO & BARTOLOTTI, 2001). 

Segundo FERRIGNO (1991), quando o curso de Terapia Ocupacional foi 

implantado ele tinha como objetivo a reprodução de técnicas de reabilitação, mas à 

medida que o curso deixou de ser técnico e passou a ser de nível superior ele sofreu 

pressões dos profissionais formados e de influências importantes próprias do 

contexto universitário. Este contexto universitário fez com que o curso buscasse 

outras áreas de intervenção, como a psiquiatria. 

                                            
12 Essa divisão do corpo, onde os Terapeutas Ocupacionais trabalham com os membros superiores e os 
Fisioterapeutas trabalhariam com os membros inferiores pode ser vista ainda hoje. Existe uma formação em nível de 
especialização na Terapia Ocupacional, denominada de “Terapia de Mão”, que acontece regularmente em várias 
universidades brasileiras. Esta formação gera um conflito direto com os profissionais da Fisioterapia, devido ao 
modelo de intervenção nesta pratica utilizar de técnicas e recursos que poderiam ser classificados como “próprios” 
da fisioterapia. Esta é uma discussão que merece um estudo mais aprofundado, mas de qualquer forma ela segue o 
modelo de especialização da medicina e a fragmentação do homem. 
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Com a extinção do IR em 1968 o curso de Terapia Ocupacional e Fisioterapia 

foram reformulados e passaram a fazer parte da FMUSP (SOARES, 1991; DE 

CARLO & BARTOLOTTI, 2001) e em 1969 ambos foram reconhecidos como de 

nível superior (Decreto Lei N° 938, de 13 de outubro de 1969). 

Conforme DE CARLO & BARTOLOTTI (2001) a Terapia Ocupacional desde o 

seu princípio caracterizou-se como profissão da área da saúde, sendo um recurso 

no tratamento de pessoas com dificuldades no desempenho ocupacional. 

Para MEDEIROS (2003) a Terapia Ocupacional como profissão é o resultado 

da divisão de classes sociais e conseqüentes especializações do trabalho humano 

na sociedade capitalista.  

Esta autora também chama a atenção sobre o fato da ênfase dos primeiros 

cursos não ser voltada à área da psiquiatria, onde a Terapia Ocupacional surgiu 

primeiramente como técnica, meio terapêutico, mas sim na reabilitação física, onde 

profissão recebeu a denominação de para-médica, tendo um modelo de intervenção 

clínico e sendo uma profissão sujeita à submissão as prescrições médicas.  

O conteúdo curricular inicial da profissão continha basicamente um 

conhecimento técnico científico voltado para reabilitação. 

Estes relatos identificam alguns fatores importantes na história da Terapia 

Ocupacional no Brasil.  

Primeiro, que a profissão tem origem na divisão de trabalho dentro da 

sociedade capitalista, mas não como uma necessidade social idêntica àquela 

encontrada nos Estados Unidos e Europa, principalmente devido às I ª e II ª Guerras 

Mundiais, as quais não afetaram em igual proporção o Brasil. Aqui, o que gerou o 

surgimento da profissão não foi exatamente demanda social, mas uma tentativa de 

adaptação deste modelo a uma necessidade social provinda em sua maior parte dos 

acidentes de trabalho (FERRIGNO, 1991). 

Segundo, que a profissão surgiu como curso técnico, nos anos 50, voltado 

para a reabilitação, como uma especialidade médica, que objetivava a recuperação 

da função física dos pacientes, para que estes fossem aptos em prover sua própria 

subsistência (SOARES, 1991). Ou seja, surge como recurso de outra profissão com 

status superior, a medicina, que lhe dá suporte teórico. Logo ela surge como um 

trabalho “normal”, um trabalho de reprodução técnica, mas não como um trabalho 

intelectual.  
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E terceiro, que a intervenção em saúde mental, que é oriunda de um modelo 

humanista, iniciada a partir da segunda metade do século XVIII com o “tratamento 

moral” de PHILIPPE PINEL e mais tarde com o “método ativo” de HERMANN 

SIMON, só foi contemplada dentro dos cursos universitários no Brasil no século XX a 

partir dos anos 70. Sendo que esta fusão, do modelo humanista dentro da prática de 

reabilitação gerou e gera discussões acerca do uso da atividade como meio 

terapêutico ou como fim terapêutico em todas as áreas que a profissão intervém 

atualmente (CANIGLIA, 2005). 

Há uma discussão forte dentro das IES em relação à atividade como um fim 

terapêutico em si ou como meio terapêutico. Como fim terapêutico ela encontra 

adeptos em especialidades médicas como a neurologia e ortopedia, como meio ela 

vai ao encontro de modelos de intervenção em saúde mental. 

 

1.5  BASES CONCEITUAIS DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Apesar de a Terapia Ocupacional ser uma profissão relativamente nova, ela é 

marcada por várias vertentes de conhecimento, por políticas de saúde e também 

pela complexidade do contexto sócio-histórico em que aparece (MEDEIROS, 2003).  

Está profissão é, como muitas outras, sensível às alterações nos padrões de 

atenção a saúde e as tendências sócio/político/culturais (NEISTADT&CREPEAU, 

2002).  

Na revisão teórica feita acerca das bases conceituais da Terapia Ocupacional, 

verifica-se que estas têm forte origem na psicologia, medicina e filosofia. Esta seção 

será organizada de forma a possibilitar que o leitor tenha um panorama sobre 

abordagens teóricas, modelos de prática e de processo terapêutico utilizados na 

Terapia Ocupacional. O objetivo aqui é identificar o real objeto de trabalho deste 

profissional, sua prática e as demandas sócias apresentadas. 

 

1.5.1 Bases Conceituais: As Abordagens Teóricas 

 

Entende-se por abordagens teóricas o referencial que contêm conceitos e 

premissas que dão base e orientação à prática clínica e à pesquisa de uma profissão 

(CANIGLIA, 2005). 
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As abordagens, apesar de restritas e de ter origem em grande parte nos Estados 

Unidos e Canadá, são referências para todos os cursos de Terapia Ocupacional do 

Brasil (MEDEIROS, 2003). 

Importante enfatizar que pouco se publicou e se publica sobre técnicas de 

intervenção e modelos teóricos originados de uma prática dentro da realidade 

nacional. Esta condição, talvez seja, um dos grandes desafios para os profissionais 

de hoje, que enfrentam cada vez mais uma realidade social brasileira, mas não tem 

modelos próprios para o enfrentamento desta realidade. 

As Abordagens teóricas desenvolvidas por terapeutas ocupacionais têm como 

fenômeno de interesse a “Atividade Humana”. 

Dentro desta área de interesse, o foco de interesse é a relação: pessoa, 

ambiente e ocupação.  

A busca por um objeto de estudo próprio para Terapia Ocupacional foi iniciada 

entre as décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos. Este período foi marcado por 

importantes debates entre os profissionais sobre as bases teóricas da profissão 

(MEDEIROS, 2003). Surgindo daí algumas das abordagens teóricas de maior 

prestígio na Terapia Ocupacional na atualidade. 

Apresentaremos três abordagens teóricas, sendo que a primeira é base das duas 

outras e ao final da apresentação sobre o tema será apresentado um quadro com 

outras abordagens existentes. 

 

1.5.1.1 O Modelo do Comportamento Ocupacional 

 

A primeira proposta de uma base teórica para Terapia Ocupacional data da 

década de 60 e 70 e teve como objeto de estudo o “Comportamento Ocupacional”. 

Esta abordagem foi desenvolvida pela Terapeuta Ocupacional MARY REILLY, em 

um programa de pós-graduação da Universidade do Sul da Califórnia 

(NEISTADT&CREPEAU, 2002). 

Reilly observava que a Terapia Ocupacional sofria demasiada influência da 

prática e modelos da medicina, distanciando-se da sua origem, ao ponto de deixar 

de lado o meio que era a grande força na recuperação da saúde de seus pacientes, 

a ocupação humana. Na julgamento de Reilly o papel da medicina era o de prevenir 
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e reduzir as doenças enquanto cabia a Terapia Ocupacional prevenir e reduzir as 

incapacidades resultantes das doenças. 

O trabalho de Reilly tem nas rotinas diárias de trabalho, repouso e jogos, dentro 

de um ambiente que tem características físicas, temporais e sociais, seu foco de 

estudo. Os principais temas trabalhados da autora são: a adaptação ao trabalho e 

jogo; a motivação para a ocupação; a adaptação no tempo; e os papeis 

ocupacionais. 

No Modelo de Comportamento Ocupacional as pessoas se adaptam usando a 

ocupação para responder as expectativas da sociedade e desta forma validar sua 

própria pessoa como membro desta sociedade. Desta forma a abordagem teórica 

passa a verificar como esta adaptação é afetada por doenças e deficiências e de 

que forma elas podem ser otimizadas. 

Para Reilly as pessoas se ocupam por si mesmas, para serem recompensadas 

pelo aprendizado, pelo controle e domínio de uma técnica. 

A autora considera a motivação como um fator intrínseco a ocupação, de forma 

que o conhecer os interesses de uma pessoa é a melhor maneira de saber como ela 

pode ser motivada. 

Dentro da abordagem do “Comportamento Ocupacional” a atividade é o principal 

modo de como uma pessoa ocupa seu tempo, sendo importante entender como a 

pessoa o equilibra entre os hábitos que ela tem e seu tempo ocupacional. A falta de 

equilíbrio ocupacional pode levar a problemas de saúde, logo é importante manter e 

restaurar o equilíbrio quando este for perdido. 

A abordagem define hábitos como comportamentos, ações, que quando 

repetidas ao longo do tempo são organizadas, de forma a contribuírem para que as 

pessoas possam organizar e enfrentar suas demandas diárias. 

Logo, não é suficiente que as pessoas tenham habilidades ocupacionais básicas, 

mas que elas possam organizar essas habilidades em hábitos, organizando os 

padrões de comportamento, preenchendo as expectativas ambientais de sua vida e 

alcançando o equilíbrio. 

A abordagem defende a idéia de que o indivíduo desenvolve ao longo da vida 

uma carreira ocupacional, estes papéis ocupacionais lhe permitem fazer a ponte 

entre as necessidades existentes no ambiente social e seu papel enquanto 

contribuinte para com este ambiente.  
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Dentro destes papéis ocupacionais dois conceitos são importantes: a 

socialização e a escolha ocupacional. A socialização é aquela originada da 

experiência adquirida pelo indivíduo no ambiente de trabalho, que lhe gera uma 

conduta, um comportamento necessário para a mesma, já a escolha ocupacional 

está ligada ao compromisso do indivíduo, de ter, ao longo de sua vida de trabalho, 

certos papéis ocupacionais. 

 

1.5.1.2 O Modelo da Ocupação Humana  

 

A partir da abordagem teórica proposta por Reilly, outras propostas foram 

desenvolvidas, sendo que uma das mais importantes e conhecidas no contexto norte 

americano foi o Modelo de Ocupação Humana (MOH). 

O MOH foi desenvolvido pelo Terapeuta Ocupacional KIELHOFNER (1985), 

professor da Universidade de Illinois em Chicago. 

O modelo identifica na ocupação humana duas condições essenciais: 

primeiramente, que o comportamento humano é dinâmico, dependente do contexto; 

e em segundo, que a ocupação é essencial para organização própria do ser 

humano. Isto significa que o MOH acredita que o indivíduo é produzido e modelado 

pela natureza do seu comportamento ocupacional (NEISTAD&CREPEAU, 2002). 

O modelo propõe uma organização do sistema ocupacional humano em três 

subsistemas, a volição, o hábito e o desempenho mente-cérebro-corpo. 

O primeiro subsistema, a volição, é a porção motivadora do comportamento 

ocupacional, sendo ela influenciada por três áreas: os dotes pessoais, que estão 

relacionados às habilidades e efetividade de uma pessoa; aos valores, que definem 

o que é bom, correto e importante; e aos interesses, que são originados a partir da 

experiência de prazer e satisfação no comportamento ocupacional. 

Essas três áreas são inter-relacionadas e para que o indivíduo tenha a condição 

de dar sentido a experiência, antecipar a ação e fazer uma escolha. 

Como na abordagem teórica do comportamento ocupacional, o hábito e os 

papéis são partes importantes do modelo. O hábito influencia a forma como o 

indivíduo faz suas atividades do dia-a-dia, como utiliza seu tempo e como é o seu 

estilo de vida, de forma a organizar seu comportamento ocupacional em padrões ou 

rotinas. Os papéis, uma vez interiorizados, dão ao indivíduo uma identidade social e 
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sentido nas obrigações que fazem parte desta identidade (NEISTAD&CREPEAU, 

2002). 

Juntos, hábitos e papéis, fazem com que o indivíduo se comporte de forma 

adequada em um ambiente conhecido, de forma a concluir que as rotinas diárias se 

desdobram automaticamente e de forma previsível. 

O subsistema mente/cérebro/corpo está relacionado aos sistemas corporais que 

fornecem as capacidades necessárias para o desempenho ocupacional.  

O ambiente é outro aspecto importante no MOH. Sendo este dividido em 

ambiente físico, constituído pelo ambiente natural, construído pelo indivíduo e os 

objetos dentro dele. E o ambiente social que é constituído por agrupamentos ou 

grupo de pessoas as quais o indivíduo se junta e as formas ocupacionais que ele 

desempenha. 

De acordo com o autor, cada um desses componentes pode contribuir para uma 

função mal adaptada. De forma que quando isto ocorre o Terapeuta Ocupacional 

poderá recorrer à esta abordagem teórica  para entender os fatores inter-

relacionados que contribuem para a disfunção. 

O Modelo de Ocupação Humana (MOH), desenvolvido por KIELHOFNER (1985), 

encontrou muitos adeptos nos cursos de Terapia Ocupacional no Brasil, seus 

trabalhos foram traduzidos e publicados na Revista de Terapia Ocupacional da USP 

no ano de 1991. E se configura como um instrumento singular da prática da 

profissão até o momento atual. 

 

1.5.1.3 O Modelo Canadense de Performance Ocupacional 

 

Nos últimos anos uma nova abordagem teórica, que enfoca uma prática baseada 

no cliente, vem ganhando espaço na prática da Terapia Ocupacional, o chamado 

“Modelo Canadense de Performance Ocupacional” (MCPO). 

O MCPO foi apresentado pela primeira vez em 1982, como “Modelo de 

Performance Ocupacional” e revisto em 1983 e em 1997, quando ganhou a 

denominação de MCPO. O modelo tem origem no trabalho dos Norte Americanos 

REED e SANDERSON (1980) que propunham uma abordagem de atuação que 

colocava o indivíduo no centro de uma esfera que possuía vários outros 

componentes interatuantes (SUMSION, 2003). 
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Esta abordagem foi adotada e desenvolvida pela Associação Canadense de 

Terapeutas Ocupacionais e tem na prática baseada no cliente uma de suas 

características principais. Esta característica não é utilizada apenas na Terapia 

Ocupacional, várias profissões da saúde a utilizam, mas, para Terapia Ocupacional, 

segundo (SUMSION, 2003, p.8-9), ela tem o seguinte significado: 

 

A Terapia Ocupacional baseada no cliente é uma parceria entre o terapeuta e o cliente. Os 
objetivos ocupacionais do cliente devem ser priorizados e ser o centro das avaliações e 
tratamento. O terapeuta compreende e respeita os padrões do cliente e adapta a intervenção 
para se ajustar às necessidades do cliente. O cliente participa ativamente em negociar os 
objetivos para a intervenção, sendo incentivado a tomar decisões por meio de treinamento e 
educação. O terapeuta e o cliente trabalham juntos para analisar as questões apresentadas por 
inúmeros ambientes para habilitar o cliente e preencher suas expectativas. 

 

O MCPO é um modelo social, que insere a pessoa em um contexto ambiente-

social. É interativo, apresentando relações entre pessoas, ambientes e ocupações. A 

Figura 1 oferece uma representação esquemática da abordagem. 

 

FIGURA 1 – MODELO CANADENSE DE PERFORMANCE OCUPACIONAL  

FONTE: http://www.otworks.ca/default.asp?pageid=781  

 

A interpretação da figura é a seguinte: a esfera central representa a pessoa. O 

triângulo ao redor da esfera representa os componentes afetivos, cognitivos e físicos 

da pessoa, que são os componentes da performance. A esfera ao redor do triângulo 

representa a ocupação e tem como componentes o autocuidado, produtividade e 
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lazer. E a esfera externa representa os componentes ambientais onde está incluído 

o ambiente físico, institucional, cultural e social (SUMSION, 2003). 

A espiritualidade na esfera central representa um estado de bem estar, uma força 

que permeia e concede significado a toda a vida. Ela reflete as experiências de 

significados nas AVDs, envolve questões religiosas, mas não se restringe apenas as 

essas, são mais questões ligadas a valores, sobre crenças do indivíduo sobre poder, 

controle e significado da vida (SUMSION, 2003). 

O componente afetivo está relacionado ao sentimento e envolve as relações 

interpessoais e intrapessoais, podendo estar relacionado às funções sociais e 

emocionais. O componente físico está relacionado à ação e compreende as funções 

sensório-motoras necessárias a função. O componente cognitivo compreende as 

funções mentais, incluindo entre outras a percepção, concentração, memória, 

compreensão, julgamento e raciocínio. 

Nos componentes da ocupação o autocuidado está relacionado à capacidade do 

indivíduo cuidar de si em tarefas como higiene pessoal, vestuário e alimentação. A 

produtividade está relacionada às ocupações que contribuem para vida social ou 

econômica, mas não restringe apenas ao trabalho remunerado e sim todas as 

atividades que façam a pessoa se sentir produtiva no mundo social. O lazer é 

constituído por aquelas ocupações que geram divertimento, sem o compromisso 

direto com a remuneração. 

Nos componentes ambientais a cultura está vinculada as práticas étnicas, raciais, 

cerimoniais e rotineiras baseadas em um sistema espiritual e de valores.  O 

ambiente físico compreende o ambiente natural e construído. O ambiente social 

está relacionado aos padrões de relacionamento entre as pessoas que vivem em 

uma comunidade organizada, baseadas em interesses, valores, atitudes e crenças 

comuns. O ambiente institucional Inclui componentes econômicos, legais e 

políticos, ligados a instituições e práticas sociais, como política, tomada de decisões, 

procedimentos e outras práticas organizacionais. 

Encontramos em HAGEDORN (2003) um quadro sobre as abordagens teóricas 

da Terapia Ocupacional surgidas a partir dos anos 90, derivados, sobretudo de 

abordagens Norte Americanas. Eles seguem a mesma tríade pessoa, ambiente e 

ocupação. Observa-se que muitas evoluíram da teoria de Railly e de Keilhofner, 
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sustentando uma visão coerente da Terapia Ocupacional, com valores e conceitos 

comuns. 

O quadro 1 abaixo mostra as abordagens teóricas idealizadas a partir da década 

de 90. Nele tem-se a data, idealizador, conteúdos e significados de cada 

abordagem. 

 

QUADRO 1 – ABORDAGENS TEÓRICAS NA TERAPIA OCUPACIONAL 
Data e Autor País de 

Origem 

Título de Modelo Conteúdo Significado 

1992 – Reed e 

Sanderson 

EUA Modelos de Ocupação 

Humanas (3ª edição) 

Indivíduo 

 

Ocupação 

 

Ambiente 

Habilidades: sensório-motora, 

cognitiva, psicosocial. 

Produtividade, lazer, 

automanutenção. 

Adaptação ao e com o ambiente. 

1992 – Polatajko Canadá Modelo de Capacitação Indivíduo 

 

Ocupação 

 

Dimensões Ambientais 

Domínio cognitivo, afetivo e físico. 

Autocuidado, produtividade e lazer. 

Físico, social e cultural. 

1992 – Stewart Reino 

Unido 

Modelo para a Prática da 

Terapia Ocupacional 

Cliente 

Atividade 

Ambiente 

Terapeuta 

Participação ativa na mudança. 

O meio para mudar. 

O contexto para mudar. 

Facilitador da mudança. 

1995 – Keilhofner EUA Modelo de Ocupação 

Humana (2ª edição) 

Sistema 

Humano 

Ambiente 

Tarefa 

Interação da pessoa (estímulo, 

ação, resultado) com o ambiente 

para produzir comportamento 

ocupacional. 

1997 – Law et al. Canadá Modelo pessoa-

ambiente-ocupação: 

uma abordagem 

transitiva à performance 

ocupacional 

Pessoa 

Ambiente 

 

 

 

Ocupação 

Ser único. 

Variedade de papéis simultâneos: 

cultural, socioeconômico, 

institucional, físico, social. 

Grupo de tarefas e atividades 

funcionais autodirigidas. 

1997 – Dunn, 

McClain, Brown e 

Younstrom 

EUA A ecologia da 

Performance Humana 

Pessoa 

Contexto da 

performance da tarefa 

pessoa-contexto-tarefa 

Transação 

Ecologia ou a transação entre 

pessoa e o contexto afetam a 

performance da tarefa que 

reciprocamente afetam outros 

elementos.  

1997 – Schkade e 

Schults 

EUA Modelo de Adaptação 

Ocupacional 

Pessoa 

Interação 

Ocupação 

Ambiente 

As ocupações fornecem os meios 

em que as pessoas se adaptam. 

1997 – 

Christiansen e 

Baum 

EUA Performance pessoa-

ambiente-ocupação 

Pessoa 

Ambiente 

Ocupação 

A performance resulta de 

interações complexas entre a 

pessoa, ocupações e ambiente. 
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1997 – Chaparro e 

Ranka 

Austrália Modelo de Performance 

Ocupacional (Austrália) 

Oito delineamentos 

interativos:Performance 

Ocupacional, Papeis 

Ocupacionais, Áreas 

de Performance 

Ocupacional , 

Componentes da 

Performance 

Ocupacional 

(habilidades), 

Elementos de 

Cuidados da 

Performance (mente, 

corpo, espírito), 

Ambiente da 

Performance, Tempo e 

Espaço 

Estes elementos interagem com o 

tempo em cada ambiente de 

performance. 

1997 – 

Associação 

Canadense de 

Terapeutas 

Ocupacionais 

Canadá Modelo de Performance 

Ocupacional Canadense 

Indivíduo 

 

Ocupação 

 

Ambiente 

Espiritual, físico, sociocultural e 

mental. 

Produtividade, lazer e autocuidado. 

Social, cultural e físico. 

2000 – Hagedorn Reino 

Unido 

Performance 

Ocupacional 

Competente no 

Ambiente 

Pessoa 

Ocupação 

Terapeuta 

Ambiente 

A pessoa se relaciona com o 

terapeuta no contexto de uma 

ocupação no ambiente. 

Equilíbrio entre as habilidades 

pessoais, demanda da tarefa e 

ambiental necessárias para a 

performance competente. 

FONTE: HAGEDOR, 2003, p.51 

 

O que podemos verificar na apresentação destas abordagens teóricas é uma 

replicação da abordagem do “comportamento ocupacional”, com poucas variações, 

que quando existem, tentam seguir concepções de saúde contemporâneas. 

Um fator chave nas abordagens é a relação pessoa, atividade, ambiente, sendo 

esta tríade explorada pelos diversos autores em menor ou maior grau, seguindo as 

teorias uma evolução natural, acompanhando os modelos de saúde solicitados pela 

sociedade. Estas abordagens tendem a ser cada vez mais abrangentes, de forma a 

pensar em saúde não somente como uma ausência de doença, mas principalmente 

na qualidade de vida. 
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1.5.2 Bases Conceituais: Os Modelos da Prática 

 

Concomitante com as abordagens teóricas desenvolveram-se na reabilitação 

modelos de prática terapêutica, surgidos de distintas áreas de intervenção. 

Esses modelos de prática foram desenvolvidos sob várias perspectivas, tantas 

quantas fossem a clientela a ser atendida. Nosso objetivo aqui é apresentar os 

modelos mais conhecidos e utilizados na prática da Terapia Ocupacional. Importante 

ficar claro que a maioria dos modelos apresentados não foram construídos 

exclusivamente a partir da prática da profissão e sim, na maioria dos casos, no 

conjunto das práticas de profissões afins e que esses modelos não são exclusivos 

da Terapia Ocupacional. 

 

1.5.2.1 Modelos da Perspectiva da Reabilitação 

 

A reabilitação, ou modelo prático da reabilitação, inclui uma larga escala de 

atividades em adição ao cuidado médico, incluindo também a terapia física, 

psicosocial e ocupacional. É um processo que visa permitir que pessoas com 

incapacidades possam alcançar e manter seus estados físicos, sensoriais, 

intelectuais, psicológicos e/ou sociais em ótimos níveis de funcionalidade 

(NEISTADT & CREPEAU, 2002). 

A reabilitação fornece às pessoas com incapacidade às ferramentas que elas 

necessitam para alcançar a independência, autodeterminação, incluindo medidas 

para prover e/ou remediar a função, ou para compensar a perda ou ausência de uma 

função ou limitação funcional (OMS, 2006). 

Dois modelos de reabilitação são descritos por NEISTADT & CREPEAU (2002), 

um denominado Estrutura de Referência Reabilitativa e outro Estrutura de 

Referência Biomecânica. 

 

1.5.2.1.1 Estrutura de Referência Reabilitativa 

 

A Estrutura de Referência Reabilitativa é baseada principalmente em métodos 

adaptativos, como uso aparelhagem e adaptação do ambiente. O objetivo é de que 
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mesmo na presença de uma deficiência o individuo possa desempenhar suas 

atividades funcionalmente.  

É um modelo que visa compensar a perda de uma função com o uso de 

adaptações, que podem ser direcionadas a pessoa e/ou ao ambiente. Por exemplo, 

como o uso de uma prótese e/ou uma rampa de acessibilidade. 

A origem deste modelo está vinculada principalmente ao período de 

industrialização em decorrência do grande número de incapacitados da II Guerra 

Mundial. 

A reabilitação é um modelo médico em saúde, que tem foco no tratamento da 

doença e não do individuo. Sua base teórica está ligada a três ciências: a médica, 

para entender como a doença afeta o desempenho ocupacional; as ciências sociais, 

para entender como indivíduo e sociedade respondem as demandas geradas pela 

deficiência; e na ciência física, que da base para o desenvolvimento de aparelhos 

pessoais e adaptações ambientais. 

DUTTON (1995), citado por NEISTADT & CREPEAU (2002) identificou cinco 

pressupostos na Estrutura de Referência Reabilitativa: 

1. É utilizada quando a deficiência de uma pessoa não pode ser remediada, 

sendo a perda compensada através do uso de técnicas e estratégias de 

adaptação que buscam restaurar a independência; 

2. A busca da independência é afetada pelo nível de motivação; 

3. O ambiente em que a pessoa realiza suas atividades diárias influencia a sua 

motivação por independência; 

4. A reabilitação é um processo de ensino-aprendizagem. Logo, habilidades 

cognitivas são necessárias para aprendizagem e aplicação dos métodos de 

adaptação. A motivação faz com que a pessoa participe por completo no 

processo de ensino-aprendizagem; 

5. O raciocínio clínico dos profissionais da reabilitação observa primeiramente as 

capacidades funcionais do individuo, depois se desloca para o ambiente em 

que ele atua. Isto auxilia o profissional a pensar sobre os tipos de estratégias 

de adaptação que a pessoa necessita para usar suas habilidades. 

 



 50 

Como pode ser observado, vários desses pressupostos estão ligados as 

abordagens teóricas da Terapia Ocupacional. A independência, o ambiente, 

motivação as habilidades são parte da prática deste profissional. 

Um aspecto importante dentro da Estrutura de Referência Reabilitativa é o 

processo de avaliação, que é utilizado para entender o nível de funcionalidade da 

pessoa deficiente, de forma que, com base na avaliação, o terapeuta possa 

selecionar a melhor intervenção. 

Quando o terapeuta se propõe a utilizar o modelo de reabilitação ele assume que 

a pessoa não será capaz de remediar sua deficiência por meio de outras 

intervenções terapêuticas, logo, a única forma possível de ganhar independência é 

utilizando o modelo compensatório, com equipamentos e ambientes adaptados. 

Este modelo é utilizado no Brasil pela Fundação Pioneiras Sociais, na rede SARA 

de Hospitais. Não se buscar remediar a condição de saúde de um sujeito, mas sim 

fazer, que dentro de seu quadro de funcionalidade, seja o máximo independente 

com adaptações.  

 

1.5.2.1.2 Modelo Biomecânico 

 

O segundo modelo descrito por NEISTADT & CREPEAU (2002) na reabilitação é 

o Modelo Biomecânico. Ele é contemporâneo ao modelo da Estrutura de Referência 

Reabilitativa, mas existe uma diferença básica entre os dois modelos. No Modelo 

Biomecânico se busca remediar, recuperar, os problemas originados pela 

deficiência, enquanto no Modelo Reabilitativo, com foi visto, o objetivo é a adaptação 

para permitir a função e não a remediação da deficiência. 

Na prática é bastante comum que os dois modelos sejam utilizados na 

reabilitação da pessoa com deficiência, já que, em lesões do sistema nervoso 

central, a remediação total da função muitas vezes não é possível. 

São áreas de interesse no modelo biomecânico: a estabilidade estrutural do 

sistema músculo esquelético; o baixo nível de resistência do indivíduo; o controle do 

edema; a amplitude do movimento passivo; a força muscular; e o alto nível de 

resistência. 

Segundo DUTTON (1995) citado por NEISTADT & CREPEAU (2002) a estrutura 

de referência biomecânica tem quatro pressupostos básicos. 
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1. Que a perda de amplitude de movimento, força e resistência podem ser 

melhoradas por meio de atividades selecionadas; 

2. Que a recuperação da amplitude de movimento, força e resistência culminam 

automaticamente na recuperação funcional; 

3. Que após a lesão o corpo necessita repousar para se recuperar e cicatrizar, 

mas após o repouso as estruturas devem ser estressadas para recuperar 

força e resistência (princípio do repouso e estresse); 

4. Que pessoas com o sistema nervoso intacto têm melhores condições de 

recuperar-se por meio da estrutura de referência biomecânica, pois são 

capazes de realizar os movimentos de uma forma mais dirigida. 

 

Novamente a avaliação é um ponto importante para o modelo. Aqui o enfoque 

será sobre as seis áreas de interesse, nas quais, o médico que é o responsável pela 

interpretação e encaminhamento das terapias. 

Problemas secundários oriundos das lesões como dor, perda de sensibilidade e 

de coordenação são ignorados por essa abordagem, tornando-a ineficaz para 

inúmeras condições de saúde (NEISTADT & CREPEAU 2002). 

Um ponto importante para Terapia Ocupacional na Estrutura de Referência 

Biomecânica é em relação ao uso do exercício ou da atividade como meio de 

recuperação da função. Esta questão vem dividindo opiniões dentro da profissão faz 

muito tempo, pois o uso do exercício, que pode ser sistematizado, vai de encontro 

aos fundamentos filosóficos da Terapia Ocupacional, que tem no desempenho 

ocupacional sua base de estudo. 

Esta discussão é feita por CANIGLIA (2005) que lembra que os modelos de 

prática nas áreas médicas específicas se baseiam muitas vezes em atividades 

originadas no período do “tratamento moral”, que usam atividades artesanais e de 

práticas ocupacionais do campo, da “roça”, para remediar as deficiências.  

Estamos de acordo com a autora, que estas práticas devem ser revistas e que 

novos instrumentos sejam utilizados para recompor as funções corporais. Esta é 

uma prática, segundo a autora, que prejudica o desenvolvimento tecnológico da 

profissão.  
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1.5.2.2 Modelos na Perspectiva das Teorias de Desenvolvimento 

 

Outros modelos de prática importantes são originados a partir das Teorias de 

Desenvolvimento. Existem dois modelos de referência, um baseado em um modelo 

de desenvolvimento hierárquico, que advogam que o processo do desenvolvimento 

é linear, relacionado com mudanças hierárquicas do sistema nervoso. E outro 

baseado em um modelo contextual, que acredita que o desenvolvimento motor é 

dinâmico e variável e não só um produto do sistema nervoso, mas que possui 

propriedades biomecânicas e energéticas do corpo, que se desenvolvem com o 

auxilio do ambiente e demandas específicas de uma tarefa em particular. 

BERNSTEIN é um dos principais autores deste segundo modelo e propõe que o 

movimento é o produto de uma ação coordenada de grupos musculares, que estão 

sujeitos a limitações biomecânicas impostas pelo peso e tamanho dos segmentos, 

como também pelas demandas e oportunidades de flexibilidade adquiridas na 

ambiente. 

Este modelo contextual reconhece os potenciais efeitos do status sócio-

econômico, do apoio social, da reciprocidade do responsável pela criança, de 

características individuais de comportamento e dos responsáveis pelo seu 

desenvolvimento na recuperação do desempenho ocupacional. 

Como pode se ver, os terapeutas ocupacionais não baseiam sua intervenção 

apenas em fatores isolados eles buscam considerar o contexto familiar no processo 

de avaliação das necessidades e identificação das prioridades de intervenção. 

Nesses modelos das teorias de desenvolvimento o objetivo de intervenção é o 

de alcançar um ponto de adaptação entre as necessidades e capacidades da 

criança e de cada membro do contexto familiar, onde devem ser considerados os 

fatores que podem facilitar a função incluindo aí o ambiente. 

Dessas duas perspectivas se originaram dois importantes modelos de prática, o 

modelo do Neurodesenvolvimento e o modelo de Integração Sensorial (IS). 

 

1.5.2.2.1 O Modelo Neuroevolutivo 

 

O modelo do neurodesenvolvimento está calçado basicamente sobre o Método 

Neuroevolutivo (BOBATH, 1990). Foi com base neste método que a intervenção 
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nesta área começou a se preocupar não somente com os fatores biomecânicos 

necessários para o desenvolvimento da criança, mas também com aspectos 

neurológicos do desenvolvimento (NEISTADT & CREPEAU, 2002). 

As referências bibliográficas sobre este modelo são variadas, contudo, ele é 

principalmente difundido, no mundo e no Brasil, em cursos de formação profissional. 

Em nossa experiência na prática clínica pudemos realizar, durante mais de 15 

anos, uma formação extensiva e continuada dentro deste modelo, logo estaremos 

expondo aqui não somente a revisão bibliográfica, mas também um pouco de nossa 

experiência. 

Como praticante, com formação e formador neste método, cremos que o primeiro 

ponto a ser considerado envolve o termo “método”. Os atuais instrutores desta 

formação adotam o termo “conceito”, pois acreditam que o termo “método” não 

permite uma dinâmica constante, de aplicação e revisão das técnicas desenvolvidas 

dentro do modelo, o qual está se modificado constantemente.  

Três importantes aquisições são levadas em consideração no Conceito 

Neuroevolutivo. Primeiro, que o controle axial, ou seja, o controle da cabeça e do 

tronco são fundamentais para o controle dos membros. Segundo, que as reações 

automáticas de retificação e equilíbrio, são base para aquisição, manutenção e 

recuperação do equilíbrio físico corporal. E terceiro, que a dissociação dos membros, 

entre segmentos proximais como cintura escapular e pélvica, permitem o controle 

das mãos e pés. 

O Conceito Neuroevolutivo (BOBATH, 1990) foi criado durante as décadas de 40 

e 50 por KAREL e BERTA BOBATH. Ele foi desenvolvido com base na experiência 

de tratamento do casal junto crianças com paralisia cerebral (PC) e adultos com 

acidente vascular encefálico (AVE). 

Existem cinco pressupostos básicos em relação ao Conceito Neuroevolutivo: 

1. A base da intervenção está na facilitação do movimento normal e na inibição 

do movimento anormal; 

2. Para realização do movimento normal é necessário um tônus13 muscular 

normal; 

                                            
13 Tônus muscular é a quantidade (ou grau) de tensão do músculo em repouso (EKMAN, 2000). 
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3. Lesões no córtex cerebral produzem liberação, aumento do tônus muscular 

(hipertonia), enquanto lesões na região dos núcleos da base produzem 

movimentos involuntários e um tônus flutuante; 

4. A sensação (feedback sensorial) é a base para o aprendizado do movimento 

normal; 

5. O cérebro tem uma organização extremamente plástica, sendo capaz de se 

adaptar para a recuperação da função após uma lesão. 

 

A avaliação dentro do Conceito Neuroevolutivo está voltada essencialmente para 

o controle axial, as reações automáticas, dissociação dos membros e a atividade 

reflexa anormal e patológica da criança. 

Um fator importante dentro do modelo é que só com a atividade voluntária será 

possível normalizar o tônus muscular anormal e garantir a aprendizagem do 

movimento. De forma que exercícios passivos, de manipulação não são suficientes 

para a recuperação funcional. 

 

1.5.2.2.2 O Modelo da Integração Sensorial 

 

O outro modelo de prática é o da Integração Sensorial (IS). Ele foi construído a 

partir da relação entre o desenvolvimento e organização neural do processamento 

sensorial e o comportamento. 

Esse modelo foi desenvolvido pela Terapeuta Ocupacional Jean Ayres durante a 

década de 60 nos Estados Unidos. O modelo tem por base os trabalhos de ROOD e 

BOBATH.  

Jean Ayres procurou fazer uma relação entre a estimulação do sistema sensorial 

com as respostas motoras alcançadas pelos métodos de ROOD e BOBATH e a 

teoria de desenvolvimento de Piaget. 

O método de IS tem três premissas básicas. Primeira, para que o individuo 

interaja eficientemente com o ambiente é necessário que ele integre seus sistemas 

de informação sensorial, especialmente o vestibular, tátil e proprioceptivo; Segunda, 

deficiências na organização e no processamento sensorial podem levar a problemas 

de aprendizagem cognitiva e motora, sendo que a IS pode fornecer uma base para o 

aprendizado e a regulação emocional; e terceira, que as experiências sensoriais, 
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quando ocorridas dentro de um contexto de atividades significativas, podem resultar 

em respostas adaptativas que fortaleçam a integração sensorial e 

consequentemente o aprendizado. 

Segundo NEISTADT&CREPEAU (2002), existem sete pressupostos importantes 

dentro do método de IS: 

1. A alimentação sensorial, que se refere à importância da recepção da 

informação sensorial pelo indivíduo; 

2. A plasticidade neural que se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e 

responder as demandas do ambiente após uma lesão; 

3. A seqüência do desenvolvimento, onde o método IS segue a seqüência do da 

maturação cerebral, na medida em que o SNC se organiza para dar repostas 

cada vez mais complexas aos estímulos do meio; 

4. A organização do SNC de forma Hierárquica e integrada; 

5. A convergência das modalidades sensoriais, onde a integração 

(convergência) de todos os sistemas sensoriais do indivíduo ocorre na 

formação reticular do cérebro e que tem influência generalizada sobre todo o 

restante do sistema nervoso; 

6.  A resposta adaptativa que ocorre quando o indivíduo experimenta um 

estimulo sensorial desafiador para o seu cérebro e consegue dar uma 

resposta positiva que venha a contribuir para o desenvolvimento de sua 

integração sensorial; 

7. E o empenho individual, no qual a resposta ao estimulo sensorial está 

relacionado o envolvimento dele para com a atividade, sendo importante 

então que o estímulo esteja intimamente relacionado ao desejo do indivíduo. 

 

O processo de avaliação dentro do modelo de IS utiliza testes padronizados e de 

observação clínica, sendo que esses dados são suplementados por entrevistas e 

considerações contextuais. 

Um ponto importante sobre o Conceito Neuroevolutivo e o modelo de Integração 

Sensorial é que ambos foram criados em um período onde os modelos hierárquicos 

de desenvolvimento infantil eram os únicos disponíveis, logo ambos têm base nas 

teorias de desenvolvimento. 
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1.5.2.3 Modelos na Perspectiva das Teorias de Aprendizagem 

 

Existem na Terapia Ocupacional modelos de prática na perspectiva do 

aprendizado. O aprendizado é parte inerente ao tratamento. Existe uma grande 

variedade de teorias sobre a forma como um indivíduo aprende, sendo que a partir 

do século XIX muito se tem discutido sobre este assunto, teóricos como PAVLOV 

(1849-1936), WATSON (1878-1958) e SKINNER (1904-1990) acreditavam que o 

aprendizado era melhor explicado pela observação e descrição das relações entre 

os comportamentos e os eventos observáveis (associacionismo, behaviorismo). Os 

psicólogos da Gestalt e PIAGET (1896-1980) defendiam que o aprendizado pode ser 

explicado ao se fazer inferências sobre as atividades mentais que fundamentavam 

os comportamentos observáveis (teóricos cognitivos). Após os anos 50 a teoria do 

processamento da informação tem sido a perspectiva dominante na teoria do 

aprendizado.  

São três os modelos de prática que tem base nas teorias de aprendizado 

relatadas por NEISTADT & CREPEAU (2002) são eles: o do processamento da 

informação; o comportamental; e o modelo comportamental/cognitivo. 

O modelo de processamento da informação consiste em um modelo de processo 

que é mediado pelo cérebro, que interpreta e correlaciona as impressões sensoriais 

externas e os conceitos internamente armazenados. Este sistema funciona melhor 

quando a tarefa a ser aprendida é significativa para o aprendiz. 

No processamento da informação o aprendizado necessita de eficácia da 

recepção sensorial, do processamento cerebral e do comportamento motor para o 

movimento e comunicação. Qualquer problema nesse processamento pode levar a 

erros no desempenho ocupacional. 

Neste modelo o indivíduo adulto pode se engajar em diferentes tipos de 

aprendizado que necessitam de diferentes graus de processamento de informação. 

Estes aprendizados são diferenciados em: aprendizado por associação, quando se 

faz associação entre dois eventos; aprendizado por representação, quando envolve 

representações internas ou imagens de eventos duráveis, bem como a criação de 

uma estrutura temporal/espacial, na qual os eventos são organizados e a partir daí 

lembrados; e o aprendizado abstrato, mais complexo que os anteriores, onde a 
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aquisição e o armazenamento da informação são feitos de forma independente do 

contexto temporal/espacial. 

Geralmente a avaliação dos diferentes modelos de aprendizado é feita 

observando-se a capacidade do indivíduo de transferir o aprendizado para as 

diferentes atividades. Importante ressaltar, que essa capacidade de transferir 

aprendizado, pode se modificar durante o desenvolvimento do tratamento de um 

indivíduo com um distúrbio neurológico. Isto pode ocorrer devido a uma recuperação 

espontânea das condições clínicas, o que é comum em traumatismo crânio-

encefálico (TCE), ou mesmo por modificações neurológicas do próprio aprendizado. 

Desta forma o aprendizado do indivíduo não pode ser considerado uma condição 

estática, mas sim um processo dinâmico. 

No modelo de prática baseado na linha comportamental (Behaviorismo) o 

comportamento observável é o alvo de estudo.  

A partir dos anos 50 as idéias da teoria behaviorista começaram a ser aplicadas 

no tratamento de pessoas com distúrbios mentais e durante os anos 60 e 70 foram 

adicionadas a esta linha princípios da teoria cognitiva, que se diferenciava da 

anterior pelo fato de considerar que a cognição e o comportamento se influenciam 

mutuamente. 

 

1.5.3 Bases Conceituais: O Encaminhamento do Processo Terapêutico  

 

Há uma discussão na Terapia Ocupacional em relação ao encaminhamento, a 

forma com a qual o terapeuta conduz o chamado Processo Terapêutico, onde este 

processo tem uma relação direta como o modelo de homem e sociedade por ele 

idealizado.  

MEDEIROS (2003, p. 57) relata que esses modelos de processos foram 

desenvolvidos pelos professores do curso de Terapia Ocupacional da Universidade 

Federal de São Carlos, os quais partem do pressuposto de que: 

 

Qualquer prática profissional, no seu conjunto, está articulada, conscientemente ou não, com 
conceitos que apóiam e, ou, justificam, vêem os conceitos de sociedade (organização, 
funcionamento e qualificação), de doença e saúde e de homem. 
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Sobre esta ótica do contexto social, onde a prática da Terapia Ocupacional é 

realizada, o grupo definiu três correntes de intervenção, uma funcionalista, uma 

humanista e uma dialética. 

FRANCISCO (2001) discute duas formas de se olhar o processo terapêutico, 

uma sob a ótica específica de cada um dos processos, que está ligado aos modelos 

de prática já apresentados, e outra sob a ótica do contexto social em que ele é 

realizado. 

De acordo com FRANCISCO (2001) pela ótica da técnica específica, existem 

tantas formas de tratar quanto os profissionais que se consiga enumerar. Enquanto 

que o processo da Terapia Ocupacional é identificado nas formas ideológicas de 

homem e sociedade. 

Seguindo as correntes ideológicas apresentadas pelos professores da UFSCAR, 

FRANCISCO (2001) apresenta três modelos de processo de Terapia Ocupacional: o 

humanista, que tem como característica básica a inexistência de padrões 

preestabelecidos para o seu desenvolvimento, sendo o processo centrado na 

relação terapêutica; o Positivista, que segue uma estrutura rígida de procedimentos 

e está centrado na recuperação da doença; e o materialista histórico, onde o 

processo terapêutico tem por princípio ser o lugar onde o indivíduo por meio do 

fazer, possa reconhecer-se como sujeito que cria, atua, reconhece, organiza e 

gerencia seu cotidiano concreto. 

 

1.5.4 Bases Conceituais: Terminologias Referenciais para Terapia Ocupacional 

 

Existem terminologias de referência que são importantes na prática do 

profissional da Terapia Ocupacional. Uma denominada Terminologia Uniforme para 

Terapia Ocupacional, da Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais 

(AOTA) e a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF), desenvolvida pela OMS (2001). 

A Terminologia Uniforme para Terapia Ocupacional é um documento que foi 

publicado em 1993 pela AOTA e objetiva fornecer um retrato do domínio da 

preocupação da Terapia Ocupacional com o intuito que criar uma terminologia 

comum para a profissão, facilitando o entender dos “outros” sobre a essência da 

profissão (NEISTADT & CREPEAU, 2002). 
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A Terminologia Uniforme para Terapia Ocupacional objetiva refletir a prática da 

profissão considerando três domínios de intervenção, a saber: 

a. Áreas de desempenho: mais amplas, e relacionadas às atividades da vida 

cotidiana, como as atividades de vida diária, atividades de trabalho ou 

produtividade e atividades de lazer ou recreação; 

b.  Os componentes de desempenho: relacionados aquelas capacidades humanas 

necessárias para a ação nas áreas de desempenho. Sendo compostos por 

componentes sensório-motores, cognitivos, psicosociais e psicológicos; e 

c.  Os contextos de desempenho: que são situações ou fatores que influenciam o 

engajamento da pessoa nas áreas de desempenho, estes contextos consistem 

em aspectos temporais (idade cronológica, idade de desenvolvimento, posição 

no ciclo de vida e estado de saúde) e em aspectos ambientais (considerações 

físicas, sociais e culturais). 

As áreas, componentes e contextos de desempenho estão sempre inter-

relacionados, sendo que as áreas de desempenho são o foco final da Terapia 

Ocupacional. Os componentes de desempenho são observados à medida que 

interferem na participação do indivíduo em sua área de desempenho e os contextos 

são considerados quando se determina a função e disfunção nas áreas e 

componentes de desempenho e no estabelecimento de objetivos terapêuticos 

(NEISTADT & CREPEAU, 2002). 

 A Terminologia Uniforme para é uma das ferramentas mais utilizadas por 

professores e profissionais da Terapia Ocupacional no Brasil, por meio dela eles 

organizam e descrevem seus objetivos terapêuticos, facilitando assim o 

reconhecimento dos objetivos por profissionais da área.  

 A CIF não é uma terminologia desenvolvida dentro da Terapia Ocupacional 

como é o caso da Terminologia Uniforme. A CIF foi desenvolvida pela OMS com o 

objetivo de proporcionar uma linguagem unificada e padronizada e uma estrutura 

que descreva a saúde e os estados relacionados à saúde (CIF, 2003). 

 Assim como a Classificação Internacional das Doenças (CID), a CIF pertence 

à família das classificações internacionais da OMS. Ela foi aprovada na 54ª 

Assembléia Mundial de Saúde para utilização internacional, em 22 de maio de 2001. 

Ela é uma revisão da antiga Classificação internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Limitações (ICIDH), mas devido às mudanças no conceito de 
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saúde, questão já abordada no início do trabalho, transformou-se de uma 

classificação das conseqüências das doenças em uma classificação dos 

componentes da saúde (CIF, 2003). 

Como classificação internacional a CIF é dotada em uma estrutura 

extremamente complexa. Ela busca englobar todos os aspectos da saúde da pessoa 

e alguns componentes relevantes para a saúde relacionados ao bem estar, todavia a 

classificação é limitada ao campo da saúde, não cobrindo aspectos como raça, sexo, 

religião ou outras características sócio-econômicas (CIF, 2003). 

 A CIF foi dividida em duas grandes partes, uma referente à Funcionalidade e 

Incapacidade e outra referente a Fatores Contextuais. Cada uma dessas partes foi 

dividida em dois componentes. A Funcionalidade em Incapacidade incluem o 

componente “Corpo” classificado em Funções dos sistemas do corpo e em 

Estruturas do corpo. E o componente Atividade e Participação, que busca cobrir os 

domínios de denotam os aspectos da funcionalidade, tanto da perspectiva individual 

quanto social (CIF, 2003). 

 A parte dos Fatores contextuais foi dividida em um componente definido como 

Fatores Ambientais e o componente definido como Fatores Pessoais (CIF, 2003).  

Como já foi relatado, somente o componente dos Fatores contextuais são descritos 

na CIF, pois a variação social e cultural dos fatores pessoais é muito grande para ser 

contemplada em uma classificação. 

 A OMS está desenvolvendo uma CIF específica para crianças e jovens, com 

o intuito de contemplar aspectos de funcionalidade, incapacidade e saúde destas 

fases de desenvolvimento de forma mais específica. 

 Particularmente, utilizamos a CIF como ferramenta para classificação e 

qualificação de nossos trabalhos, por esta ser uma classificação universal, 

favorecendo uma linguagem comum entre todos os profissionais da saúde. Levamos 

em consideração também que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do 

Idoso em nosso país, tem como referência de terminologia e de definições sobre 

saúde, funcionalidade e Incapacidade a CIF.  
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1.5.5 Bases Conceituais: Nas Publicações Científicas 

 

A produção de conhecimento específico na área da Terapia Ocupacional no 

Brasil é um fenômeno recente, que se inicia na década de 80 a partir da 

reestruturação curricular do ensino de graduação para quatro anos e ingresso de 

docentes em programas de Pós-Graduação (BARROS&OLIVER, 2003).  

Segundo as autoras até a década de 90 a profissão tinha foco no mercado de 

trabalho, principalmente na área da saúde, sendo que somente ao final da década 

de 90, devido à capacitação docente é que a produção científica na área teve uma 

mudança significativa. 

BARROS & OLIVER (2003) levantam alguns pontos importantes para 

justificar a falta de produção científica na área. Segundo elas, apesar de um 

aumento significativo de cursos de graduação em Terapia Ocupacional, este 

aumento se deu principalmente em escolas privadas que eram 10 em 1998 e 

passaram para 26 em 2002, enquanto as escolas públicas passaram de 07 para 09. 

Sendo que as escolas privadas não têm tradição em pesquisa. 

Outras dificuldades que as autoras levantam, mas que são comuns a outras 

áreas são: forte carga horária de trabalhos burocrático/administrativos; falta de 

recursos humanos e financeiros; e, dificuldades específicas, como dificuldade de 

inserção institucional da Terapia Ocupacional, pois muitas graduações não possuem 

departamento próprio. 

Estas dificuldades relatadas pelas autoras, em especifico aquelas que são 

comuns a outras áreas, são uma realidade vivida pelo autor deste trabalho, que não 

teve afastamento para doutoramento, manteve durante todo o decorrer da formação 

uma carga horária média semanal de 25 a 30 horas/aula em sala e se viu diante de 

diversos entraves burocráticos da instituição pública. 

Em um levantamento feito pelas autoras, em um artigo publicado em 2003, 

sobre pesquisa de terapeutas ocupacionais, elas encontraram 16 grupos de 

pesquisa que eram coordenados por terapeutas ocupacionais, sendo 13 deles em 

escolas públicas. Faziam parte destes grupos até o ano de 2002, 46 terapeutas 

ocupacionais com as seguintes titulações: 32 doutores, 20 mestres e 4 pós-doutores. 

Sendo que estes 46 sujeitos publicaram entre 1985 e 2000 um total de 169 artigos, 

em sua grande maioria foi publicada após 1996. 
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Destes 169 artigos 145 são nacionais e 24 internacionais. Dos 145 nacionais 

87 foram publicados em 24 revistas indexadas em bases nacionais e/ou 

internacionais e os outros 58 em 17 revistas nacionais sem indexação. Os 24 

internacionais foram publicados em 12 diferentes periódicos, sendo 5 indexados.  

Para BARROS&OLIVER (2003) a consolidação da Terapia Ocupacional no 

Brasil depende de uma forte articulação entre ensino e pesquisa e de cursos de pós-

graduação strictu sensu, todavia estes cursos, relatam as autoras, são de difícil 

viabilização, pois os critérios para abrilos na Terapia Ocupacional são os mesmo que 

para cursos já consolidados como Medicina e Enfermagem. 

Sobre o desenvolvimento da Terapia Ocupacional e de seu campo de 

conhecimento BARROS & OLIVER (2003, p.62) concluem o seguinte: 

A Terapia Ocupacional não conseguiu, até o presente, ser reconhecida como área específica 
e emergente com incentivos correspondentes, necessários para sua consolidação. A 
capacitação docente e de pesquisadores tem sido resultado de esforços individuais e não de 
estratégias e diretrizes institucionais...que tem centrado suas preocupações na estruturação 
da graduação, prejudicando enormemente a produção de conhecimento na área em todo o 
país o que tem penalizado individualmente os pesquisadores. 

 

Em levantamento que fizemos no mês de outubro de 2007 em base de dados 

online, via portal da CAPES, tendo como base referencial a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com as palavras chave 

Terapia And Ocupacional, encontramos 551 ocorrências, que quando refinadas 

ficaram em 310 publicações especificadas de Terapia Ocupacional. 

Nosso interesse nesse levantamento era identificar o número de publicações, 

de onde eram originadas, as principais áreas abordadas, desenvolvimento histórico 

das publicações, faixa etária de atenção, tipos de pesquisa e principais 

procedimentos técnicos. 

As 310 publicações foram realizadas entre os anos de 1981 a 2007. A Tabela 

1A abaixo mostra a evolução mostra a evolução numérica e percentual das 

publicações. A tabela mostra que as publicações em Terapia Ocupacional vêm 

aumentando nos últimos anos principalmente a partir de 1996. 

As 310 publicações foram veiculadas principalmente através de periódicos, 

sendo o principal a Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo 

com 121 artigos publicados, ou seja, 39% do total. Outras fontes de publicação, além 

dos periódicos são dissertação/teses de mestrados/doutorado e capítulos de livro. 



 63 

 

TABELA 1 – NÚMERO E PORCENTAGEM DE PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA 
TERAPIA OCUPACIONAL ENTRE OS ANOS DE 1981 A 2007. 

Ano de Publicação Freqüência Percentual Percentual Acumulado 

1981 a 1985 27 8,7 8,7 

1986 a 1990 48 15,5 24,2 
1991 a 1995 29 9,4 33,5 

1996 a 2000 79 25,5 59,0 
2001 a 2007 127 41,0 100,0 

Total 310 100,0  

FONTE: LILACS (out./2007) 

  

 São abordadas nas publicações 26 temas para intervenção, sendo as 

principais: primeiro a saúde mental com 25,8% das publicações; em segundo bases 

conceituais para Terapia Ocupacional com 13,9%; terceiro, formação com 12,3%; 

quarto, instrumentos de intervenção com 6,5%; quinto, geriatria e gerontologia com 

5,2%; e, em sexto a Área Social com 4,2% das publicações.  

 O que vemos na análise por área de publicação é uma expansão nas áreas 

de atuação da Terapia Ocupacional, com trabalhos em novas áreas como distúrbios 

alimentares, qualidade de vida, oftalmologia, ginecologia, administração, 

escolas/inclusão e saúde da família. E publicações em áreas clássicas como 

oncologia, reumatologia, ortopedia, pediatria, neurologia, reabilitação profissional, 

instrumentos de avaliação, saúde do trabalhador, deficiência mental, reabilitação, 

queimados, drogas e hanseníase.  

 Em relação à classificação das pesquisas com base no seu objetivo 

(EAD/UNICAMP, 2007) encontramos a seguinte configuração: 297 pesquisas são do 

tipo descritiva; 12 pesquisas são do tipo exploratórias;  e, uma única pesquisa do 

tipo explicativa. 

 Este dado mostra claramente qual o nível de pesquisa e, consequentemente 

o foco de interesse, que apresenta a Terapia Ocupacional no Brasil hoje. Ela busca 

ainda, e acima de tudo, descrever sua experiência, seus achados e sua prática.  

 Procuramos levantar também quais seriam os principais procedimento 

técnicos (EAD/UNICAMP, 2007) utilizados pelos Terapeutas Ocupacionais em suas 
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pesquisas. Infelizmente não foi possível identificar os procedimentos em todas as 

pesquisas, todavia naquelas que deixavam claro o procedimento técnico 

encontramos a seguinte configuração: 39,7% das pesquisas tinham como 

procedimento técnico de pesquisa levantamento bibliográfico, maior porcentagem 

entre os procedimentos; 23,5% das pesquisas era estudo de caso; e, 17,1% das 

pesquisas era do tipo documental. Os outros procedimentos técnicos, utilizados nas 

pesquisas que foram possíveis de identificar, se divide em levantamento, estudo de 

campo e pesquisa ação. 

 

1.5.6 Bases Conceituais: Considerações Finais 

 

São estas abordagens teóricas, modelos de prática e de processo terapêutico 

as principais bases conceituais da prática da Terapia Ocupacional hoje no Brasil. 

Sabemos que existem outras bases, de menor difusão no âmbito geral das 

universidades brasileiras e de menor prestigio entre os profissionais. Contudo um 

dos objetivos aqui é situar o leitor sobre a origem do conhecimento que fundamenta 

a prática da profissão e o que é a Terapia Ocupacional no campo da pesquisa. 

De forma que após esta breve revisão, algumas reflexões podem ser feitas: 

• A Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde e que tem sua origem ligada à 

humanização do tratamento para com pessoas com e incapacidade física e 

mental; 

• Que seu público alvo é aquele que, por motivos físicos, cognitivos, sensoriais, 

sociais, mentais ou ambientais, não consegue desenvolver ou preservar aquelas 

atividades que precisam ou querem fazer em sua rotina diária; 

•  Que sua atuação compreende a promoção, prevenção, cura e reabilitação do 

desempenho ocupacional dessas pessoas: e que este desempenho ocupacional 

é seu foco, o seu objeto de estudo.  

Que tem na própria atividade humana sua principal ferramenta e alvo de 

intervenção. 

 A Terapia Ocupacional está iniciando o seu campo da pesquisa e muito mais 

para descrever o que vê e faz do que para refletir sobre a sua intervenção.  
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CAPÍTULO 2  

 

A TERAPIA OCUPACIONAL EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA: 

FORMAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar dados relativos à atividade profissional 

do Terapeuta Ocupacional em Curitiba e Região Metropolitana14. Identificar a 

trajetória da profissão na região, formação, perfil do profissional e áreas de atuação.  

A base documental para o levantamento desses dados teve como origem 

principal o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região 

(CREFITO – 8), mas também, consulta via internet ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2006) e consultas via internet, e quando não 

possível protocolo, as duas IES que possuem o curso de Terapia Ocupacional no 

Paraná. Também foram levantados dados de apresentações em reuniões científicas 

(encontros e congressos), de folderes, artigos científicos, entrevistas, ou mesmo 

informações do conhecimento do próprio autor da pesquisa.   

Os dados que foram levantados junto ao CREFITO-8, CNES e IES 

correspondem ao período de junho a dezembro de 2006.   

As informações serão apresentadas seguindo uma ordem cronológica, 

buscando desta forma, compreender o desenrolar histórico da profissão na região e 

conforme os dados forem apresentados será realizada a análise dos mesmos, com 

base na literatura e experiências do profissional que desenvolve este trabalho.  

 Este segundo capítulo busca atender ao segundo item dos objetivos 

específico e foi organizado em quatro subtítulos: As Instituições de Ensino Superior 

(IES); O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO – 8); A 

Terapia Ocupacional no Mercado de Trabalho; e, o Perfil do Profissional da Terapia 

em Curitiba e Região Metropolitana.  

 

 

                                            
14 A Região Metropolitana de Curitiba compreende, segundo dados da Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba (COMEC), até a presente data, os Municípios de Almirante Tamandaré, Adrianópolis, Agudos do Sul, 
Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Colombo, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro 
Azul, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu,Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná (COMEC, 
2006). 
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2.1 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

Podemos dizer que a história da Terapia Ocupacional no Estado do Paraná 

começa com a criação do primeiro Curso no Estado, em 1981, doze anos após o 

primeiro curso na USP em 1969. O curso foi aberto numa IES privada, a antiga 

Faculdade de Reabilitação Tuiuti, atual Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 

juntamente com os cursos de Fisioterapia e Fonoaudiologia (TERAPIA 

OCUPACIONAL, 2002). 

Retomando o que foi descrito no capítulo I, a criação de um curso de 

graduação é um dos primeiros passos para a consolidação de uma profissão 

(SPINKS, 1985). 

O advento do curso se deu por iniciativa do fundador da UTP, Professor 

Sydney Lima Santos e de sua esposa a Sra. Maria de Lourdes Rangel Santos, que 

devido à criação em 1980 do Centro de Reabilitação Sydney Antônio (CRESA), 

instituição para atendimento de pessoas com deficiência auditiva, gerou uma 

demanda por profissionais graduados em reabilitação (TERAPIA OCUPACIONAL, 

2002). 

O curso foi criado pelo Decreto Federal n° 85734, de 17 de fevereiro de 1981, 

seguia o currículo mínimo do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que 

determinava uma carga horária de 3.240 horas (Parecer nº622/82, aprovado no dia 3 

de dezembro de 1982, Resolução nº4 de 28 de fevereiro de 1983). 

O curso de Terapia Ocupacional da UTP foi o segundo do Sul do Brasil, tinha 

duração de quatro anos e ofertava inicialmente 80 vagas anuais (TERAPIA 

OCUPACIONAL, 2002).15  

Em março de 1985, formava-se a primeira turma do curso com 30 graduados, 

os quais foram somente reconhecidos como profissionais de nível superior 

(Bacharel) em 07 de maio de 1986, pela Portaria nº329 do MEC. Antes desta 

portaria os formados no curso recebiam o título de tecnólogos (TERAPIA 

OCUPACIONAL, 2002). 

                                            
15 O primeiro curso de Terapia Ocupacional do Sul do Brasil foi criado um ano antes, em 1980, no Instituto Porto 

Alegre (IPA), Porto Alegre - RS. 
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O número de alunos formados pelo curso de Terapia Ocupacional da UTP 

permanece, até o final deste trabalho, uma incógnita. 

De acordo com folder comemorativo recebido via solicitação, da coordenação 

do curso, até o ano de 2001, o Curso havia formado 17 turmas, num total de 339 

graduados (TERAPIA OCUPACIONAL, 2002). 

Todavia, este número não é o mesmo dos dados levantados em outras 

fontes. Como houve dificuldades em levantar dados sobre o curso da UTP, mesmo 

via protocolo, solicitação via portal da universidade, solicitação pessoal à 

coordenação do curso, secretaria do curso e da instituição, mesmo sendo o 

solicitante, graduado pela instituição. Não houve como esclarecer e fechar um 

número exato de graduados da instituição até o ano de 2007. 

A Tabela 2.1 abaixo apresenta o número de concluintes de cursos de Terapia 

Ocupacional na Região Sul entre os anos de 1991 e 2004, período no qual a única 

instituição formadora no Paraná era a UTP. Os dados mostram que neste período 

formaram-se 185 profissionais (MEC/INEP/DEAES, 2006). 

 

TABELA 2.1 – NÚMERO DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 1991 A 2004. 

ANO 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 MEDIA 

Paraná 26 11 17 18 5 5 9 11 12 25 15 17 6 8 13,21 

Santa 

Catarina 

25 16 35 13 15 18 20 28 24 34 36 31 37 26 25,57 

Rio Grande 

do Sul 

28 32 28 20 29 29 15 21 24 23 35 30 34 37 27,50 

Total 79 59 80 51 49 52 44 60 60 82 86 78 77 71 928 

FONTE: MEC/INEP/DEAES 

 

Segundo JORGE (2006), entre 2005/2006 a UTP graduou 12 Terapeutas 

Ocupacionais. Em 1985, como já foi descrito, com base em fonte da UTP, 

graduaram-se 30 profissionais (TERAPIA OCUPACIONAL, 2002). Na terceira turma, 

de 1988, da qual fez parte o pesquisador deste trabalho, foram mais 17 profissionais 

e na quarta turma, de 1989, segundo informações colhidas junto a formandos, foram 
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23 profissionais (SIC). A soma destas três turmas, ainda que não totalmente de 

fontes oficiais, é de 70 profissionais. 

Não conseguimos levantar informações sobre o número de graduados das 

turmas de 86 e de 90, respectivamente segunda e quinta turma. Mas, de acordo com 

os dados que encontramos de 19 das 21 turmas formadas até 2006, temos um total 

de 267 profissionais graduados. Porém, se a instituição informa que formou até 

2001, 17 turmas com um total de 339 profissionais (TERAPIA OCUPACIONAL, 

2002) e temos que entre 2002 até 2006 foram mais 43 profissionais 

(MEC/INEP/DEAES, 2006; JORGE, 2006) chegaríamos ao número de 382 

profissionais e para chegar a este número as duas turmas que não temos o número 

de graduados, de 1986 e de 1990, deveriam ter formado juntas 115 profissionais. 

Número este, não compatível com o histórico de número de graduados da 

instituição. 

Salienta-se que houve tanta dificuldade para se ter acesso aos dados oficiais 

desta instituição, sendo que ela é, até o momento, a maior responsável pela 

formação dos profissionais Terapeutas Ocupacionais no Paraná. Considera-se que 

este dado, sobre o número total de formandos até o momento é fundamental para 

subsidiar uma análise a respeito do ingresso do profissional no mercado de trabalho. 

 A relação candidato/ vaga para o curso de Terapia Ocupacional da UTP 

desde 1991 até o vestibular de verão de 2007 pode ser verificado na Tabela 2.2. 

Os dados mostram uma pequena procura pelo curso, a qual tem uma queda 

expressiva nos últimos dois anos. O que justificaria esta pequena procura pelo 

curso? Pensamos que esta pequena procura tem dentre suas causas o alto valor da 

mensalidade do curso e o pequeno reconhecimento social da profissão (ver Quadro 

2). 

 O ingresso dos jovens em cursos de nível superior é dependente de uma 

série de condições sociais e ideológicas. Segundo DURAND (1985) a condição 

econômica para cursar escolas preparatórias que permitam o acesso aos cursos 

mais disputados é uma delas. Mas, o que os jovens buscam quando escolhem uma 

profissão? 

 

 

 



 69 

TABELA 2.2 – RELAÇÃO CONDIDATO/VAGA DO CURSO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DA UTP NO PERÍODO DE 1991 A 2007 

ANO CANDIDATOS VAGAS RELAÇÃO 

1991 67 80 0,83/1 

1992 19 40 0,47/1 

1993 25 40 0,62/1 

1994 10 40 0,25/1 

1995 23 50 0,46/1 

1996 32 40 0,8/1 

1997 50 50 1/1 

1998 25 50 0,5/1 

1999 32 50 0,64/1 

2000 13 40 0,32/1 

2001 13 50 0,26/1 

2002 17 40 0,42/1 

2003 20 40 0,5/1 

2004 24 40 0,48/1 

2005 20 40 0,5/1 

2006 07 40 0,14/1 

2007 13 50 0,26/1 

FONTE: UTP (2006)/MEC 

  

 Parece certo que grande parte dos jovens procura cursos de graduação que 

lhes dêem reconhecimento social. O curso de Terapia Ocupacional não é, ou mesmo 

não era exatamente este tipo de curso. Para mim, na época em que eu fiz vestibular, 

ou o curso era uma crença inquestionável ou simplesmente era a falta, a única, ou a 

última opção.  

Hoje a profissão, com aumento de vagas no mercado de trabalho, 

principalmente no serviço público, de ser uma boa opção para o emprego.  

Em divulgação recente na rede de televisão CNN16 sobre as profissões do 

futuro ela coloca a Terapia Ocupacional entre as 10 profissões mais prósperas, 

devido principalmente ao envelhecimento da população. 

                                            
16 Disponível em < http://money.cnn.com/magazines/business2/nextjobboom/ > Acesso em: 12 de out. 2007. 
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Diante deste quadro o que esperamos sinceramente, é que o curso de 

Terapia Ocupacional se torne uma profissão implicada com as diferenças e 

problemáticas da saúde, assumindo um modelo de compromisso do homem com a 

sociedade dessas ocupações da saúde. 

Na Tabela 2.3 abaixo temos a evolução dos inscritos em cursos de graduação 

presenciais de Terapia Ocupacional na região sul entre os anos de 1991 a 2004. 

 

TABELA 2.3 – EVOLUÇÃO DE INSCRITOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO 
PRESENCIAIS DE TERAPIA OCUPACIONAL ENTRE 1991 A 2004, NO SUL DO 
BRASIL 

Ano Inscritos Variação 

1991 214 - 

1992 88 -58,9 

1993 164 86,4 

1994 258 57,3 

1995 142 -45 

1996 172 21,1 

1997 216 25,6 

1998 181 16,2 

1999 180 -0,6 

2000 128 -28,9 

2001 894 598,4 

2002 449 -49,8 

2003 707 57,5 

2004 834 18 

FONTE: MEC/Inep/Deaes 

  

Antes da análise da Tabela 2.3 é importante informar que existem atualmente 

seis cursos de Terapia Ocupacional na Região Sul do Brasil. O primeiro e segundo, 

como já informado, o do IPA em 1980, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

e o da UTP em 1981, na cidade de Curitiba, Paraná. O Terceiro a ser ofertado foi o 

da Associação Catarinense de Ensino (ACE) em 1986, na cidade de Joinville, Santa 

Catarina. O quarto o da UFPR em 2001, em Curitiba, Paraná. O quinto em 2002, na 
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Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), em Lages, Santa Catarina. E o 

sexto, em 2004, no Centro Universitário Franciscano Santa Maria (UNIFRA), Santa 

Maria, Rio Grande do Sul. Dos seis cursos apenas o da UFPR é público, todos os 

outros cinco são em instituições particulares. 

Foi somente a partir da oferta de vagas na UFPR que a relação entre 

candidato/vaga para cursos de Terapia Ocupacional apresentaram uma procura 

significativa no Sul do Brasil. 

O curso de Terapia Ocupacional da UFPR surgiu 20 anos após a criação do 

curso da UTP e 25 anos de ausência na abertura de cursos no setor de saúde da 

UFPR. Ele foi criado no ano de 2000 pela resolução 69/00 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPR, com carga horária de 3.915 horas, dividas 

em 9 semestres, tendo uma entrada anual e ofertando 30 vagas.  

 Desde o primeiro vestibular que foi ofertado, o curso de Terapia Ocupacional 

na UFPR sempre foi um dos mais concorridos dentro da universidade. A Tabela 2.4 

abaixo demonstra a relação candidato/ vaga desde o início do curso em 2001 até o 

momento atual e também a relação candidato/ vaga do curso mais concorrido, 

Medicina com 176 vagas/ano, e um dos menos concorridos e a Física 70 Vagas/ ano 

(NC, 2007). 

 A Tabela 2.4 mostra uma procura expressiva pelo curso no seu primeiro 

vestibular, onde teve uma relação de 22,93 candidatos por vaga. Esta grande 

procura pode ter muitos motivos, entre eles o fato do curso ser novo e em uma 

universidade pública. 

 No último concurso vestibular da UFPR, de 2007, observa-se que a relação 

candidato/vaga pelo curso caiu pela metade em relação a 2001, chegando a 10,70 

candidatos. Mas, apesar da diminuição o que percebemos é que a oferta do curso 

em uma universidade pública tem gerado uma procura significativa quando 

comparada a instituições particulares do Sul do Brasil. 

Na Tabela 2.5 procuramos levantar a relação candidatos/vaga para Terapia 

Ocupacional da UFPR em relação a outros cursos do Sul do Brasil, entre os anos de 

2001 a 2004. Na tabela é possível constatar que apesar de 65,25% do total dos 

candidatos, durante os anos de 2001 a 2004, serem para o concurso vestibular da 

UFPR, não houve uma queda no número de candidatos para os outros cursos de 

Terapia Ocupacional da região, quando comparados aos anos anteriores na Tabela 
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2.3. O que houve foi uma variação no número de candidatos do curso da própria 

UFPR e um aumento do número de candidatos nas particulares a partir do início do 

curso da UNIFRA em 2004. 

 

TABELA 2.4 – RELAÇÃO CANDIDATO/ VAGA NOS CURSOS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL, MEDICINA E FÍSICA DA UFPR ENTRE, 2001 E 2007 

ANO 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
MEDICINA 

FÍSICA (LICENCIATURA) 

N 

2001 22,93 28,05 4,80 
2002 10,03 33,11 4,97 
2003 16,73 31,57 4,49 

2004 13,03 31,89 4,80 
2005 12,00 30,26 3,04 

2006 11,70 31,27 3,39 
2007 10,70 29,79 2,56 

FONTE: NÚCLEO DE CONCURSOS (NC) UFPR 

 

Infelizmente não achamos parte dos dados dos anos de 2005/2006 o que não 

permitiu uma análise dos dois últimos anos. 

Destaca-se nessa relação candidato/ vaga a importância do curso em uma 

universidade pública, facilmente percebível no primeiro ano de oferta do curso pela 

UFPR em 2001, que teve um aumento no número de inscritos de 598,4%, com 894 

candidatos, em relação ao ano de 2000 com apenas 128 candidatos para 160 vagas 

ofertadas no Sul do Brasil. Salientamos que apesar da relação candidato vaga ser 

menor do que 1/1, a procura pelo curso não deixou de existir. 

A proporcionalidade de inscritos no Curso de Terapia Ocupacional da UFPR 

em relação a outros cursos no Sul do Brasil iniciou com uma diferença significativa, 

mas esta diferença vem diminuindo nos últimos vestibulares. Em 2001 76,95 % dos 

candidatos que prestaram concurso vestibular para Terapia Ocupacional o fizeram 

na UFPR. Em 2002 a diferença caiu para 67,03 % em favor da UFPR. Em 2003 esta 

volta a casa dos 71,00%, mas em 2004 ela cai abaixo de 50%.  
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TABELA 2.5 – NÚMERO DE INSCRITOS NO VESTIBULAR DA UFPR E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DA REGIÃO SUL, ENTRE 2001 E 2004 

 Número de Candidatos Inscritos e Percentual 

Ano UFPR % Outras % Total ≠ % Vagas IES 

2000 _ _ 128 _ 128 -28,9 160 IPA, UTP, ACE 

2001 688 76,95 206 23,05 894 598,4 180 IPA, UTP, ACE, UFPR 

2002 301 67,03 148 32,97 449 -49,8 220 
IPA, UTP, ACE, UFPR, 

UNIPLAC  

2003 502 71,00 205 29,00 707 57,5 290 
IPA, UTP, ACE, UFPR, 

UNIPLAC  

2004 391 46,88 443 53,12 834 18 330 
IPA, UTP, ACE, UFPR, 

UNIPLAC, UNIFRA 

Total 1882 65,25 1002 34,75 2884    

FONTE: NÚCLEO DE CONCURSOS (NC) UFPR; MEC/Inep/Deaes 
Abreviação das IES: ACE – Associação Catarinense de Ensino – Joinville, SC (Particular); IPA – Instituto Porto Alegre, Porto Alegre, RS 
(Particular); UFPR – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR (Pública); UNIFRA – Centro Universitário Franciscano Santa Maria, Santa 
Maria, RS (Particular); UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense, Lages, SC (Particular); UTP – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 
PR (Particular). 

  

O curso da UFPR foi reconhecido pela portaria 3799/04 – MEC, já formou 

duas turmas, a primeira com 20 profissionais em setembro de 2005 e a segunda 

com 30 profissionais em agosto de 2006 (SIC). 

Desta forma, de acordo com os dados dos formados apresentados pela UTP, 

de 382 e mais os 50 formados pela UFPR, teriam sido formados até o momento 

pelas duas instituições um total de 432 profissionais. 

O Quadro 2 apresenta algumas características dos cursos de Terapia 

Ocupacional do Sul do Brasil e foi organizado de acordo com o ano de início de cada 

curso. 

Nos dados apresentados no quadro podemos verificar uma similaridade entre 

os dados da UFPR e das universidades privadas a não ser pelo fato do curso situar-

se em uma universidade pública. Este fato por si só justifica o maior número de 

candidatos por vaga nesta universidade, mostrando que a criação do curso em uma 

universidade pública gerou uma maior procura pelo mesmo. 
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QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CURSOS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DO SUL DO BRASIL. 
UNIVERSIDADE INICIO VAGAS SEM. S/A PERÍODO MENS. WFOT CH EST. CH TOTAL 

IPA 1980 60 8 S D R$ 904,00 1999 1044 3240 

UTP 1981 40 8 S D R$ 1.010,00 Não 1008 3970 

ACE 1986 60 8 A N R$ 395,00* Não 900 3636 

UFPR 2001 30 9 S D Pública 2004 1008 3915 

UNIPLAC 2002 40 8 S N R$ 675,00** Não 1080 4176 

UNIFRA 2004 40 8 S D R$ 736,34*** Não 697 3672 

Fonte: Sítios das Instituições 
OBS: SEM.= Semestres para graduação; S/A = S, currículo semestral e A, currículo anual; PERIODO = D, 
Diurno e N, Noturno; MENS. = Valor da Mensalidade17; WFOT = World Federation of Occupational Therapists, 
ano de filiação ou Não filiação; CH EST. = Carga Horária Estágio; e, CH TOTAL = Carga Horária Total do Curso. 
* Valor pago até o dia 10 de cada mês, após este dia o valor é de R$ 515,00. ** Cobrança feita por crédito, sendo 
que cada crédito equivale ao valor de R$ 22,55, este é valor mensal referente ao total de disciplinas que o aluno 
poderia cursar por semestre, sendo que a Universidade exige um mínimo de 12 créditos por semestre. ***Valor 
referente à mensalidade de 2008. 

 

Outro aspecto importante no quadro é que apenas dois cursos, do IPA e da 

UFPR, são associados à World Federation of Occupational Therapists (WFOT), 

Associação Mundial da Terapia Ocupacional, que permite que alunos formados 

nestes cursos possam atuar como terapeutas ocupacionais em qualquer país em 

que a associação nacional local seja também filiada a WFOT. A filiação a WFOT 

requer um currículo mínimo, com carga horária especificas para disciplinas e 

estágios. 

O que chama a atenção neste subtítulo é o pequeno número de candidatos 

nos vestibulares das instituições privadas. Como já foi colocado, acreditamos que o 

valor das mensalidades e a falta de reconhecimento social são dois dos fatores que 

interferem na procura pelo curso em IES privadas. Todavia interessante seria um 

estudo mais aprofundado sobre esta questão. 

O Curso na IES pública resultou em uma maior procura pelo curso, mas 

mesmo nessa instituição seria interessante uma investigação sobre quais as razões 

de procura pelo curso, o conhecimento do curso por parte dos alunos e as 

expectativas dos alunos sobre o mesmo. 

 

 

                                            
17 Os Valores da Mensalidade foram levantados junto às instituições no 2° semestre de 2007. Como base de 
referência temos que o salário mínimo de referência no período é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), Lei n° 
11.498, de 28 de jun. de 2007, disponível em < http://www.portalbrasil.net/salariominimo_2007.htm > acesso em 12 
de out. de 2007. 
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2.2 O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

(CREFITO – 8) 

 

 Como já dissemos, a profissão de Terapia Ocupacional, juntamente com a de 

Fisioterapia, têm como órgão fiscalizador o sistema COFFITO/CREFITO, ou seja, 

respectivamente, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Este sistema foi instituído 

através da Lei 6.316 de 17 de setembro de 1975, publicada no DOU n° 242 de 18 de 

dezembro de 1975, Seção I, páginas 16805 a 16807 (COFFITO, 2006). 

 As atividades do sistema COFFITO/CREFITO iniciaram em 1976 com o 

cadastramento dos profissionais diretamente no COFFITO. Em 1977, com a 

Resolução COFFITO n° 01, de 11 de dezembro de 1977, foram criados três 

Conselhos Regionais, sendo que os profissionais atuantes no Paraná fariam parte 

da jurisdição do CREFITO-3, com sede na cidade de São Paulo, no qual ainda 

estavam sob jurisdição, além de São Paulo e Paraná, os profissionais de Mato 

Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (CREFITO, 2006). 

 Somente em 26 de novembro de 1991 o Paraná é desmembrado do 

CREFITO-3, quando foi criado então o CREFITO-8, com sede em Curitiba e em 

específico para os profissionais do Paraná, através da Resolução 126, publicada no 

DOU em 10 de dezembro de 1991 (COFFITO, 2006). 

 Existe atualmente um movimento, por parte principalmente dos profissionais 

da Terapia Ocupacional e que já há alguns anos vêm se mobilizando, que objetiva o 

desmembramento da Terapia Ocupacional do Conselho. Há um sentimento por parte 

destes profissionais de que o Conselho tem tomado partido muito mais favorável à 

Fisioterapia do que à Terapia Ocupacional. Sendo que alguns acreditam que esta 

posição é um dos principais motivos da expansão da Fisioterapia em relação à 

Terapia Ocupacional, visto que adquire um apoio maior em seu Conselho. Entretanto 

há outros motivos que merecem ser estudados para investigar as razões 

responsáveis pelo crescimento ou lentidão no fortalecimento da profissão. 

 Devido a diversos compromissos assumidos com o curso de graduação e a 

entrada na pós-graduação infelizmente temos sido apáticos a essa situação. Hoje no 

mercado de trabalho, muitas conquistas se dão a partir do corporativismo 

profissional. A Fisioterapia tem hoje, no mínimo, dez vezes mais profissionais no 
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mercado de trabalho que a Terapia Ocupacional. Enquanto categoria profissional 

tem ultrapassado os limites através de legislação do próprio Conselho, buscando 

mais espaço no mercado de trabalho, nem que ela tenha que coibir práticas 

historicamente pertencentes a outros técnicos da saúde com o seu corporativismo, 

principalmente por estes não se configurarem enquanto categoria ocupacional 

reconhecida. 

 Embora presenciemos uma forte expansão da Fisioterapia isto não tem sido 

suficiente para que, até o momento, esta categoria consiga se organizar em uma 

associação de classe nacional e, de fato, representativa de suas demandas e 

interesses, sem fazer ingerências espúrias nos outros campos da saúde. 

 Sobre estas questões SPINK (1985, p. 27), diz o seguinte: 

 

A necessidade de legislar e disciplinar uma atividade profissional está relacionada não 
apenas às características intrínsecas de uma determinada prática, como também as 
circunstâncias específicas nas quais ela se define: o grau de organização corporativa, 
condicionando a capacidade de exercer pressão política; as características da divisão técnica 
do trabalho; e o grau que o Estado chama a si a responsabilidade de regular o processo de 
trabalho..Afirmamos repetidamente que a regulamentação profissional está associada tanto a 
percepção da necessidade de fiscalizar o exercício profissional, para controle e proteção da 
comunidade, quanto a necessidade de garantir uma fatia do mercado de trabalho, pela 
definição de atribuições privativas e pelo monopólio de certas técnicas e de sua aplicação. 
 

Esta é a “lei” que acaba sendo construída na relação entre os homens numa 

sociedade de caráter capitalista. Entre as diversas dimensões que interferem nestas 

relações capitalistas, do ponto de vista das profissões, pode-se destacar a pressão e 

o jogo de interesse e poder expressados nas relações do corporativismo profissional 

e das corporações industriais. 

De acordo com dados estatísticos do Núcleo para Fiscalização da Terapia 

Ocupacional do CREFITO 8, levantados durante o mês de agosto de 2006 em seu 

sitio de internet, estavam registrados no Paraná até aquele momento 272 

Terapeutas Ocupacionais, 103 Clinicas e 13 Consultórios (Tabela 2.6). 

Nos dados fornecidos, via protocolo, pelo próprio CREFITO-8, em específico para 

elaboração deste trabalho, até o mês de agosto de 2006, estavam registrados em 

Curitiba e Região Metropolitana 251 profissionais. Quando relacionado à tabela 2.6 

este número responde a 92,27% de todos os profissionais do estado. Todavia, dos 

dados recebidos, os que estão mais atualizados, referem-se apenas a cidade de 
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Curitiba e Região Metropolitana, logo pode haver mais registros do interior do Estado 

que não foram atualizados no sítio do conselho. 

 

TABELA 2.6 – TOTAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, CLÍNICAS E 
CONSULTÓRIOS REGISTRADOS NO CREFITO 8 – 2006 
Terapeutas ocupacionais 272 

Clínicas 103 

Consultórios 13 

FONTE: CREFITO 8 

  

 Nos dados fornecidos, via protocolo, pelo próprio CREFITO-8, em específico 

para elaboração deste trabalho, até o mês de agosto de 2006, estavam registrados 

em Curitiba e Região Metropolitana 251 profissionais. Quando relacionado à tabela 

2.6 este número responde a 92,27% de todos os profissionais do estado. Todavia, 

dos dados recebidos, os que estão mais atualizados, referem-se apenas a cidade de 

Curitiba e Região Metropolitana, logo pode haver mais registros do interior do Estado 

que não foram atualizados no sítio do conselho. 

 Existem 103 clínicas onde trabalham parte destes profissionais com 

profissionais de outra formação e 13 profissionais que trabalham em consultórios 

particulares. Logo, temos 116 profissionais trabalhando em clínicas e consultórios. 

Importante lembrar que muitas dessas clínicas são instituições, tipo APAE, que 

registram o serviço de reabilitação junto ao Conselho no formato de clínica, com o 

fim de regularizar a prática dos profissionais na instituição, sendo esta uma das 

funções do conselho. 

 Dos 272 profissionais registrados no CREFITO–8 há 37 formados por outras 

instituições fora do Estado, como pode ser visto na Tabela 2.7. 

Desta forma, se os egressos da UTP e UFPR perfazem um total de 432 

profissionais, e se existem 37 registros de formados fora do Estado, significa que 

218 destes não fizeram seus registros no CREFITO – 8. 
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TABELA 2.7 – DESTRIBUIÇÃO DOS 251 PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO 
CREFITO – 8, FORMADOS NA UTP E UFPR EM RELAÇÃO AOS FORMADOS EM 
OUTROS ESTADOS – 2006 

 Freqüência Percentual 

UTP 181 72,1 
UFPR 33 13,1 

Outras 37 14,7 

Total 251 100,0 

FONTE: CREFITO – 8 

 

 É importante salientar que nem todos os recém-formados fazem seu registro 

imediatamente junto ao Conselho. Isto pode ser verificado quando se compara o 

número de formandos da UFPR em 2005, onde de 20 formandos temos 13 registros 

e em 2006 de 30 formandos contra 20 registros. Poderia ser interessante um estudo 

que apontasse os motivos pelos quais os recém-formados não fazem seu registro 

profissional. Muitas vezes esta situação perpassa pela condição financeira, de forma 

que o valor do registro para o recém-formado deveria ser revisto. 

 Estes números mostram o pequeno número de profissionais atuando na 

região e também que grande parte dos formados se mantém na capital, não 

procurando emprego no interior do Estado. 

 

2.3 A TERAPIA OCUPACIONAL NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Com o objetivo de descrever a realidade atual do profissional da Terapia 

Ocupacional no mercado de trabalho de Curitiba e Região Metropolitana, dados 

foram levantados junto ao CREFITO-8, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNESnet), informações do conhecimento do próprio autor e entrevistas com 

outros profissionais sobre o histórico da inserção do profissional região. 

 Primeiramente se buscará descrever o ano de registro e universidade de 

formação dos profissionais, de forma a definir o início da atividade profissional na 

região e a origem desses profissionais.  

Os dados apresentados têm por referência o número de 251 profissionais 

registrados no CREFITO-8 em Curitiba e Região Metropolitana. As Tabelas mostram 
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os dados válidos e os ausentes (missing), quando esses existirem, pois nem todos 

os dados levantados nas fontes estão completos. 

Na Tabela 2.8 faz-se a relação entre local de formação e período de registro 

de 250 dos 251 profissionais registrados. Apenas um desses profissionais tem o 

período de registro ausente.  

O ano de registro dos profissionais foi dividido em quatro períodos, os quais 

podem ser considerados fatores mercantes no desenvolvimento da profissão na 

região. 

O primeiro período de registro ficou entre 1981 até 1988, que compreende o 

início do curso de Terapia Ocupacional da UTP e não havia nenhum profissional 

formado e registrado pela instituição. 

O segundo período ficou entre 1988 a 2000, que compreende o período onde 

a UTP era a única a formar Terapeutas Ocupacionais em Curitiba e Região 

Metropolitana. 

O Terceiro período ficou entre 2001 e 2004, que marca o início do curso de 

Terapia Ocupacional na UFPR e não havia ainda alunos formados por esta 

instituição.  

O quarto período ficou entre 2005 e 2006, quando da formação das duas 

primeiras turmas do curso de Terapia Ocupacional UFPR. 

Os períodos de registros foram pensados a partir do primeiro registro de um 

profissional da Terapia Ocupacional no Paraná, em 27 de agosto de 1981 (CREFITO 

8) e também devido ao surgimento do curso na UTP no mesmo ano. É importante 

lembrar que os registros eram feitos nessa época no CREFITO – 3, mas o 

profissional registrava-se definindo o estado onde iria trabalhar. 

Apesar de este ter sido o primeiro registro na região ele não marca a primeira 

atuação profissional de um Terapeuta Ocupacional em Curitiba e Região 

Metropolitana. Tem-se a informação de profissionais atuando a partir da metade da 

década de 70 no Centro de Recuperação Neurológica, clínica privada da cidade de 

Curitiba. O dado que se tem é que estes profissionais eram oriundos do Estado de 

São Paulo e vinham fazer orientações a pacientes e familiares na referida clínica 

(SIC). 

A partir da Tabela 2.8 pode-se verificar que o surgimento do curso de Terapia 

Ocupacional da UTP gerou uma demanda de profissionais para a região, onde do 
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início do curso em 1981 até o início da formação de profissionais pela UTP em 1988, 

nove profissionais fizeram seus registros no Conselho Regional. 

Chama a atenção os cinco profissionais originados da PUCCAMP registrados 

no primeiro período.  

 

TABELA 2.8 – UNIVERSIDADE DE FORMAÇÃO E PERÍODO DE REGISTRO DOS 
ATUAIS 251 PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CREFITO – 8 

Universidade de 

Formação 

1981 

/1987 

1988 

/2000 

2001 

/2004 

2005 

/2006 

Total 

UTP – PR 0 123 44 14 181 
UFPR – PR  0 0 0 33 33 
PUCCAMP–SP  5 3 0 0 8 
ACE – SC 0 3 3 0 6 
IPA – RS  0 1 1 0 2 
UNIFOR – CE 0 0 2 0 2 
USP – SP  0 2 1 1 4 
CEST – MA 0 0 1 0 1 
UNIFESP – SP  0 1 0 0 1 
UNIMEP – SP  2 1 0 0 3 
UNISUAM – RJ 1 0 0 0 1 
UFSCAR – SP  1 1 0 0 2 
UNISALESIANO  - SP  0 1 1 0 2 
CEUCLAR – SP  0 0 0 1 1 
UCB – RJ  0 0 0 1 1 
UNISO – SP  0 0 1 0 1 
Não Informado 0 0 1 0 1 
Total 9 136 55 50 251 
FONTE: CREFITO 8 
Abreviação das IES: UTP – Universidade Tuiuti do Paraná – Curitiba, PR (Particular); UFPR – Universidade Federal do Paraná – Curitiba, PR 
(Pública); PUCCAMP – Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campinas, SP (Particular); ACE – Associação Catarinense de Ensino – 
Joinville, SC (Particular); IPA – Instituto Porto Alegre – Porto Alegre, RS (Particular); UNIFOR – Universidade de Fortaleza – Fortaleza, CE 
(Particular); USP – Universidade de São Paulo – São Paulo, SP (Pública); CEST – Faculdade Santa Terezinha – São Luis, MA (Particular); 
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista – Santos, SP (Pública); UNIMEP – Universidade Metodista de 
Piracicaba – Piracicaba, SP (Particular); UNISUAM – Centro Universitário Augusto Motta – Rio de Janeiro, RJ (Particular); UFSCAR – 
Universidade Federal de São Carlos – São Carlos, SP (Pública); UNISALESIANO – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilum – Lins , SP 
(Particular); CEUCLAR – Centro Universitário Claretiano – Batatais, SP (Particular); UCB – Universidade Castelo Branco – Rio de Janeiro, RJ 
(Particular); UNISO – Universidade de Sorocaba – Sorocaba, SP (Particular). 

 

Um dos dois terapeutas ocupacionais da UNIMEP-SP foi o primeiro 

coordenador do curso da UTP e o outro, que é o primeiro registro na região do 

Paraná em 27 de agosto de 81, foi trabalhar na área de saúde mental no Estado. 

Dos outros três profissionais sabemos que um veio para trabalhar no Estado 

também na área de psiquiatria e os outros dois não há informações sobre onde 

trabalhavam naquele período (SIC). 
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 Desta forma, a criação do curso da UTP e a demanda para intervenção na 

área da psiquiatria são referências do início da atividade da Terapia Ocupacional na 

região. 

A saúde mental (psiquiatria) historicamente é um campo de trabalho para a 

Terapia Ocupacional, principalmente devido a mudança no tratamento desses 

pacientes. 

 Na Tabela 2.9 é possível discriminar a área de atuação de 165 dos 251 

profissionais registrados em Curitiba e Região Metropolitana no CREFITO 8 no 

momento atual. Este número representa 65,73% do total dos profissionais 

registrados, 86 deles, ou seja, 35,37% não apresentavam este dado. 

De acordo com a Tabela 2.9 confirma-se a saúde mental como importante 

área de demanda pela profissão. Sendo que três dos profissionais que vieram para 

Curitiba no período de 1981 a 1987 continuam trabalhando na área (SIC). E mesmo 

aqueles formados durante o segundo e terceiro período têm na saúde mental a 

maior área de atuação. Também chama a atenção o fato de nenhum formando dos 

anos de 2005 e 2006 estarem atuando na área até este momento. 

Outro fator importante sobre a área de psiquiatria é a Portaria 224 GM/MS de 

29 de janeiro de 1992, atualizada pela Portaria 251 GM/MS de 31 de janeiro de 

2002, que estabeleceram diretrizes e normas para assistência hospitalar em 

psiquiatria. Nesta portaria, em instituições onde existe o serviço de saúde mental, o 

o profissional Terapeuta Ocupacional é parte dos recursos humanos, sendo 

necessário um profissional para cada 60 pacientes, com carga horária de 20 horas 

de assistência semanais. 

Nos últimos anos as portarias do ministério da saúde vêm favorecendo a 

contratação de profissionais de Terapia Ocupacional. Em muitos serviços de saúde 

este profissional faz parte da equipe mínima. Buscou-se levantar aqui todas aquelas 

que de alguma forma favoreçam o ingresso da profissão nas áreas de atuação 

encontradas. 

Outro espaço importante que foi criado, que pode ser observado a partir do 

segundo período de formação e no momento atual, são as Escolas Especiais (EE) e 

APAES. Fator que fomenta a ingresso do profissional nestas instituições é a Portaria 

1635/GM de 12 de setembro de 2002, que inclui, no Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA-SUS, o procedimento: atendimento 
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à pessoa portadora de deficiência mental ou com autismo, onde o profissional da 

Terapia Ocupacional é parte da equipe mínima. Neste espaço ingressaram 11 dos 

formados dos dois últimos anos e 21 entre o segundo e terceiro períodos. 

 

TABELA 2.9 – ÁREA DE ATUAÇÃO POR PERÍODO DE REGISTRO DE 165 
PROFISSIONAIS REGISTRADOS EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

Período de Registro 

Área de Atuação 1981 a 

1987 

1988 a 

2000 

2001 a 

2004 

2005 a 

2006 

Total 

Psiquiatria 3 28 9 0 40 
EE e APAES 1 13 7 11 32 
Hospitais 0 11 1 0 12 
CAPS 0 7 0 6 13 
IES 1 12 0 1 14 
Dependência Quimica 1 2 1 0 4 
Reabilitação 1 4 4 1 10 
CREFITO 0 1 0 0 1 
Área Social 1 9 6 3 19 
Clínicas Particulares 0 9 5 5 19 
Não Informado 1 40 22 23 86 
Total 9 136 55 50 250 

FONTE: CREFITO 8/CNESnet 
Abreviações: EE – Escolas Especiais; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial; IES – 
Instituição de Ensino Superior; CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 

 Também os hospitais geraram uma significativa demanda, principalmente no 

segundo período entre 1988 a 2000. Nestes anos houve concurso para Terapeutas 

Ocupacionais no Hospital das Clinicas da UFPR (HC-UFPR), onde dos 11 

profissionais que trabalham em hospitais, sete são funcionários do HC-UFPR. 

Esse ingresso em hospitais é também amparado pela obrigatoriedade da 

presença do profissional em equipes mínimas e em serviços de alta complexidade 

de hospitais referência. Como no caso do serviço de Transplante de Medula óssea 

do HC-UFPR, que de acordo com a Portaria nº3535/GM de 02 de setembro de 1998 

(que estabelece critérios para o cadastramento de centros de atendimento em 

oncologia) o Terapeuta Ocupacional é membro da equipe de serviço de suporte. 

Outra é a Portaria n°3018, de 19 de junho de 1998, que cria mecanismos para 

implantação dos sistemas estaduais de referência hospitalar no atendimento de 
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gestantes da alto risco, que dispõe que o Terapeuta Ocupacional compõe a equipe 

mínima de saúde. 

 Os Centros de Atendimento Psico-social (CAPS) têm apresentado outro 

importante local de atuação para profissão. Atualmente existem dentro da atenção 

Psicosocial, sete tipos de serviço, sendo o Terapeuta Ocupacional e/ ou pedagogo 

parte das equipes de atendimento de cinco delas, como os CAPS I, II, III, o CAPSi ( 

Infância e Adolescência) e o CAPS ad (Álcool e outras Drogas). Somente no 

segundo semestre de 2006, três concursos municipais da região contrataram 

Terapeutas Ocupacional para assumir funções nestes centros (NC, 2006). 

 As IES são outra importante opção de demanda profissional. Inicialmente com 

o advento da UTP e posteriormente com a criação do curso da UFPR. Atualmente 

são 14 profissionais atuando em IES. Até o segundo semestre de 2006 eram sete 

professores efetivos com Dedicação Exclusiva (DE) na UFPR. 

 As instituições para dependência química são outra demanda de emprego 

para a profissão, mas também existem hoje, como já foi descrito, os CAPS ad, que 

tem gerado uma demanda pelo profissional. 

 Os Centros de Reabilitação são outra fonte histórica de emprego para 

profissão. Existem atualmente dois grandes centros em Curitiba, o Centro Regional 

de Atendimento Integral ao Deficiente (CRAID), órgão do Estado e a Associação 

Paranaense de Reabilitação (APR), instituição com fins beneficente que recebe 

apoio de particulares e do Estado. E existe um centro de referência Estadual em 

Construção, o futuro Hospital de Reabilitação do Paraná. Existem outros centros 

menores que possuem Terapeutas Ocupacionais em sua equipe, mas com carga 

horária inferior a 20 horas.  

Segundo a Portaria 818, de 05 de junho de 2001, que cria mecanismos para 

organização e implantação de redes Estaduais de Assistência à pessoa portadora de 

deficiência física. O Terapeuta Ocupacional faz parte dos recursos humanos nos 

serviços de Reabilitação física nível intermediário, nos Serviços de Referência em 

Medicina Física e Reabilitação, e nos leitos de reabilitação em hospital geral ou 

especializado. Nos serviços de nível intermediário é o Terapeuta Ocupacional ou o 

Fonoaudiólogo. O CREFITO 8, com a finalidade de fiscalização possui um 

profissional Terapeuta Ocupacional. 
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 A área social tem se mostrado um importante espaço de atuação da Terapia 

Ocupacional, atualmente são 19 profissionais em atuação na região. A área social 

requer atenção primária em saúde, ou seja, baseado na promoção e prevenção, 

onde a relação homem, atividade e ambiente estão presentes na sua intervenção.  

 As Clínicas Particulares são também um importante espaço de atuação 

profissional, mas de acordo com a experiência do próprio pesquisador, que atuou 

por 13 anos em uma clinica particular, não é uma área de fácil ascensão para o 

profissional. A sobrevivência legal de uma clínica requer um fluxo de atendimento 

elevado e são poucos os convênios que pagam pela intervenção da Terapia 

Ocupacional, além do que o paciente particular é cada vez mais raro. 

Como foi colocado na apresentação do trabalho, talvez seja importante 

repensar os modelos de intervenção em clínicas, buscando modelos que diminuam o 

custo do tratamento para o paciente e buscando que este paciente seja a curto e 

médio prazo, autônomo em sua recuperação. Devemos pensar não só na 

independência nas Atividades de Vida Diária (AVD) e nas Atividades Instrumentais 

de Vida Diária (AIVD), mas procurar tornar estas atividades a própria ferramenta 

para melhora da condição de saúde física e mental do paciente. 

 Outro levantamento feito diz respeito à categoria do emprego, se é público ou 

privado. Na Tabela 2.10, abaixo, se tem a relação entre área de atuação e categoria 

empregatícia. 

Dos 165 profissionais onde existem informações sobre categoria 

empregatícia, 109 estão em emprego privados e 56 em empregos públicos. O que 

vemos na atualidade é um corporativismo muito grande das ocupações da saúde em 

busca do emprego público. 

Com um conceito ampliado de saúde, que tem como maior divulgador o 

próprio governo em suas políticas públicas de saúde (BRASIL, 2005), que propõe 

ações em promoção, prevenção, cura e reabilitação, abre-se um espaço importante 

de intervenção para muitas profissões, inclusive fora da área da saúde, como a 

Educação Física. O foco maior para intervenção é a saúde coletiva, onde o governo 

atua mais efetivamente, de forma que este deverá contratar cada vez mais 

profissionais para suprir estas demandas. O custo da saúde em nível secundário e 

terciário é muito maior. 
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TABELA 2.10 – DISTRIBUIÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DOS 
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS REGISTRADOS NO CREFITO 8 – 2006 

Tipo de Vínculo Empregatício Freqüência 

Público 56 
Privado 109 
Não Informado 86 
Total 251 
FONTE: CREFITO 8/ CNES 

  

Esta área de atuação enfocando a saúde numa perspectiva de prevenção é 

um desafio para a Terapia Ocupacional, que apesar de possuir uma proposta ampla 

em sua intervenção, tem trabalhado e ganho espaço principalmente no nível terciário 

de saúde, de alto custo e especialidade. 

 

2.4 O PERFIL DO PROFISSIONAL DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CURITIBA E 

REGIÃO METROPOLITANA 

  

 Os dados documentais levantados junto ao CREFITO-8 permitiram uma 

análise do perfil dos profissionais atuantes na profissão, especificamente no que diz 

respeito a sexo e idade. 

 Na Tabela 2.11 descreve-se o sexo dos 251 profissionais registrados em 

Curitiba e Região Metropolitana e na Tabela 2.12 a idade dos profissionais por faixa 

etária. 

O percentual encontrado de 90% do sexo feminino é o mesmo encontrado no 

cenário nacional (BRASILIA, 2006) e uma tendência nos cursos de saúde. 

FERRIGNO (1991) citando DURAND (1985) entende que hoje, ainda existe 

uma característica feminina na profissão, fato decorrente de emancipação da mulher 

na conquista do mercado de trabalho remunerado. Mas, como já vimos na seção 

anterior, há uma tendência histórica de atuação da mulher no nível de cuidado a 

saúde. 
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TABELA 2.11 – DISTRIBUIÇÃO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE 
CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA REGISTRADOS NO CREFITO 8 ATÉ 
2006, POR SEXO 

Sexo Freqüência Percentual 

Masculino 25 10,0 
Feminino 226 90,0 

Total 251 100,0 

FONTE: CREFITO 8 

 

Para DURAND (1985) o aumento de mulheres na força de trabalho em geral 

foi um traço muito nítido no Brasil urbano das últimas décadas. Segundo o autor um 

dos motivos que levaram as mulheres a buscarem formação na área da saúde foi a 

diminuição de emprego, renda e prestígio de uma série profissões 

caracteristicamente femininas como pedagogia, serviço social, letras e outros, de 

forma a estimular a procura por cursos como Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional, as quais se mostravam profissões mais seguras. 

 

TABELA 2.12 – DISTRIBUIÇÃO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAS DE 
CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA REGISTRADOS NO CREFITO 8 ATÉ 
2006, POR FAIXA ETÁRIA 

Faixa Etária Freqüência Percentual  

21 a 26 anos 54 21,5% 
27 a 32 anos 40 15,9% 
33 a 38 anos 38 15,1% 
39 a 44 anos 50 19,9% 
45 a 50 anos 43 17,1% 
51 a 56 anos 18 7,2% 
57 a 62 anos 6 2,4% 
69 a 74 anos 1 0,4% 
Total 250 99,6% 
Missing 1 0,4% 

Total 251 100,0% 

FONTE: CREFITO-8 

 

Dos 250 dados válidos da faixa etária, há um predomínio para as idades entre 

21 e 50 anos, que representam 90% do total, ou seja, 225 profissionais. A 

distribuição dentro destas faixas de idade são muito próximas. Apenas 25 
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profissionais têm mais de 50 anos, sendo que praticamente dois terços deles ficam 

na faixa entre os 51 e 56 anos. 

A Tabela 2.13 mostra a relação entre a Faixa etária e o sexo dos profissionais 

registrados no CREFITO-8. Como não há o registro de um dos profissionais em 

relação a idade, a Tabela mostra um total de 250 profissionais. A relação entre faixa 

etária e sexo evidencia que os profissionais acima de 50 anos que estão registrados 

são somente do sexo feminino. Abaixo dos 50 anos os profissionais do sexo 

feminino são 90% do total. 

 

TABELA 2.13 – RELAÇÃO ENTRE FAIXA ETÁRIA E SEXO DOS 250 
TERAPEUTAS OCUPACIONAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA  
Faixa Etária Masculino Feminino Total 
21 a 26 anos 5 49 54 
27 a 32 anos 5 35 40 
33 a 38 anos 2 36 38 
39 a 44 anos 4 46 50 
45 a 50 anos 9 34 43 
51 a 56 anos 0 18 18 
57 a 62 anos 0 6 6 
69 a 74 anos 0 1 1 
Total 25 225 250 
Fonte: CREFITO - 8 
 

  

Como já dissemos, os dados mostram que a procura das mulheres pela 

profissão tem sido muito superior do que a dos homens, como tem acontecido com a 

grande maioria das profissões da saúde, que estão cada vez mais procurando novos 

postos no mercado de trabalho (DURAND, 1985). 

 Contudo, pensamos se essa tendência de algumas profissões de saúde 

serem quase exclusivamente femininas será mantidas ao longo dos anos. Sabemos 

que não há mais espaço hoje nas famílias para um modelo patriarcal e que a mulher 

no mercado de trabalho e na divisão da manutenção econômica do lar é uma 

realidade, mas quais são profissões exclusivamente masculinas? Física, 

matemática, engenharia? Pensamos que a escolha pela profissão não é apenas 

uma questão de gênero e passa a ser primeiramente uma questão de emprego e, 

uma questão ideológica. 
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 Os dados levantados sobre as IES, CREFITO - 8 e dados sobre o mercado de 

trabalho mostram um número pequeno de profissionais formados e atuantes. 

 A quantidade de profissionais atuantes é justificada a princípio pelo pequeno 

interesse na busca do vestibulando pela profissão que foi, durante 20 anos de UTP, 

menor que 1 candidato por vaga. As vagas muitas vezes foram preenchidas como 

segunda opção, por aqueles que não tinham sido aprovados em Fisioterapia 

(TERAPIA OCUPACIONAL, 2002). O que modifica o quadro de procura pela 

profissão é o surgimento de vagas em uma Universidade pública, a UFPR.  

 Como perfil tem-se uma profissão predominantemente feminina, em Curitiba e 

Região Metropolitana as mulheres são 90% do total e 90% é o número de 

profissionais dos que se encontram na faixa etária entre 21 e 50 anos.  

Grande parte desses profissionais ainda trabalha na área que firmou a 

profissão como prática terapêutica, a psiquiatria, onde 40 profissionais, do total de 

165 vêm atuando.  

De forma geral, os dados quantitativos mostram que parte dos profissionais 

da região estão atuando nas áreas para a qual a profissão foi criada, ou seja, no 

tratamento da saúde mental e Reabilitação. Nestas duas áreas são 84 profissionais 

trabalhando, número que corresponde a 50,90% dos profissionais que tem dados 

disponíveis sobre área de atuação. 

Estes dados mostram que grande parte dos Terapeutas Ocupacionais que 

atuam hoje no mercado de trabalho se mantém em áreas de intervenção 

historicamente ocupadas pela profissão, no papel de cuidador, com ação 

reabilitadora, considerada de alta complexidade no terceiro nível de atenção a 

saúde. 

É importante relembrar que a saúde hoje compreende quatro áreas de 

atenção: a promoção, a prevenção, a cura e a reabilitação. Sendo que é nos dois 

primeiros níveis que o governo hoje tem buscado aprimorar sua atuação, 

considerado nível de atenção primária (BRASIL, 2006), onde o custo do processo de 

intervenção é significativamente menor. O processo de cura está normalmente 

localizado no nível de atenção secundária e representa um custo entre médio e alto. 

Já a reabilitação é considerada de alto custo. 

CARVALHEIRO (2004, p. 1088) sobre este tema diz o seguinte: 
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Perante as mudanças sócias, políticas e culturais, o esgotamento do paradigma biomédico e 
a mudança do perfil epidemiológico desenvolve-se nas últimas décadas, o projeto da 
promoção a Saúde enquanto uma respostas aos desafios sanitários contemporâneos, nos 
anos 70 esta proposta assume status de uma das principais linhas de atuação da 
organização Mundial da Saúde influenciando, nos anos seguintes, a elaboração de políticas 
de saúde de diversos países...No Brasil este ideário tem sido objeto de interesse de inúmeros 
estudiosos e dirigentes do setor de saúde. Seus princípios e diretrizes influenciam a 
elaboração do arcabouço teórico do modelo de Vigilância a Saúde, sustenta a proposta de 
Cidades Saudáveis, subsidia práticas de Educação a Saúde e se faz presente junto a 
projetos de reorganização da rede básica que vêm, nos últimos anos, se desenvolvendo sob 
o manto do Programa de Saúde da Família. 

  

Logo, a prática da Terapia Ocupacional em Curitiba e Região Metropolitana 

têm forte característica de uma prática do cuidado à saúde, que é originada na sua 

formação técnica, sem apontar as especificidades existentes na realidade brasileira. 

Outras demandas têm se apresentado à profissão como a área social, mas 

condições crônicas de saúde são ainda o principal foco de atuação.  

 Estes dados mostram consolidada a conquista pela profissão, no mercado de 

trabalho, no nível terciário de atenção à saúde, todavia este não é um nível de 

atenção a saúde desejável, ao contrário ele é necessário. É neste nível que o 

modelo assistencialista de saúde, enraizado no sistema capitalista, fica mais claro, 

todavia, apesar de conquistado, é nele também que muitas transformações precisam 

ser feitas, a partir da relação que o próprio sujeito deficiente e sua família 

estabelecem com a deficiência, a qual depende diretamente do modelo de processo 

terapêutico adotado pelo profissional. 

 Esta mudança se faz necessária dentro da formação do terapeuta 

ocupacional, onde as IES devem buscar desenvolver suas práticas dentro de uma 

realidade do Sistema Único de Saúde (SUS), gerando no aluno um enfrentamento 

diante da demanda da população. 

Todavia, níveis de atenção básica (promoção e prevenção) e de atenção 

secundária (de cura) são muito mais desejáveis. Nestes dois níveis, pelo retrospecto 

feito sobre a fundamentação e prática da profissão ainda se faz necessário grande 

aprofundamento e condições favoráveis para uma formação crítica e competente, 

apesar de existirem alguns profissionais desbravando a área. 

Há uma tendência, como vimos no levantamento sobre os tipos de pesquisa 

desenvolvidos pela Terapia Ocupacional, na descrição do foco e objeto de 

intervenção deste profissional. Acredito que estamos caminhando, ainda que a 

passos curtos, para a construção da identidade e delimitação de fronteiras, 
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encontrando a nossa organicidade como profissão e com uma prática comprometida 

com a realidade. 

 
2.5 A PROFISSÃO AOS OLHOS DE PROFISSIONAIS BRASILEIROS 

 

Para uma discussão mais abrangente sobre a Terapia Ocupacional, buscou-

se levantar informações acerca da profissão com cinco profissionais experientes e 

de referência na formação de Terapeutas Ocupacionais no Brasil. 

Estes profissionais foram escolhidos para as entrevista devido aos trabalhos 

que vêm desenvolvendo em suas regiões, onde são referência, tanto pelos anos de 

experiência quanto pelo reconhecimento de outros profissionais. São quatro 

mulheres e um homem, todos na faixa entre 40 e 50 anos de idade, com mais de 20 

anos de experiência com ensino, pesquisa, intervenção, participação em associação 

de classe e Conselho profissional. 

Estas informações foram levantadas por meio de entrevistas e ocorreram 

durante o X Encontro Nacional de Docentes de Terapia Ocupacional, realizado no 

ano de 2006, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte. 

Buscou-se entrevistar profissionais que são reconhecidos e apontados como 

referência no ensino da Terapia Ocupacional de diferentes regiões do Brasil, 

principalmente naquelas onde o ensino e mercado de trabalho estão mais 

consolidados. 

 As entrevistas, estruturadas, são compostas de 12 questões (APÊNDICE 1), e 

buscam levantar informações sobre a escolha da profissão, a área de atuação, 

dificuldades encontradas na prática profissional, sobre o que diferencia a Terapia 

Ocupacional de outras profissões da saúde, a formação e a prática profissional, sua 

ciência e objeto de estudo. 

 Os profissionais foram bastante receptivos ao convite para entrevista e 

mostraram-se a vontade no momento de responder as perguntas. Devido ao 

momento que foram realizadas, um Encontro Docente, os locais de entrevista 

variaram de uma sala reservada a uma mesa de cantina, de forma que as 

entrevistas foram muito descontraídas e informais. 

Todas as entrevistas foram realizadas com auxilio de um gravador digital e 

posteriormente transcritas na integra. Todos os profissionais entrevistados leram e 
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assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 

elaborado de acordo com Projeto de Pesquisa enviado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR. 

 Na seqüência serão apresentadas as entrevistas e os principais conteúdos 

das respostas dos profissionais. Os profissionais não serão identificados e os 

conteúdos serão descritos de forma a abranger a opinião dos profissionais. 

Quando perguntado aos profissionais sobre os motivos pelos quais eles 

escolheram a Terapia Ocupacional como profissão as respostas mostram o 

seguinte: 

• Dos cinco profissionais entrevistados dois já haviam tido contato com a profissão 

de Terapia Ocupacional e se identificaram com esta prática, outros dois tinham 

afinidade em trabalhar com pessoas com deficiência e um dos profissionais 

queria trabalhar na área da saúde e optou pela Terapia Ocupacional por achar 

que encontraria um bom mercado de trabalho; 

• Todos os entrevistados escolheram a Terapia Ocupacional por ser uma profissão 

nova e com uma proposta diferente das profissões da saúde que já existiam no 

mercado; 

• Um dos fatores que mais chama a atenção dos profissionais em relação a 

profissão é o uso de atividades no processo terapêutico. 

 

As respostas dos profissionais apontam para uma afinidade com a área da 

saúde, para com pessoas com deficiência, atividade humana e a identificam como 

uma área nova de trabalho, para ser desbravada e construída. 

Sobre os motivos pelos quais se mantiveram no curso de Terapia Ocupacional, 

as respostas apontaram principalmente para: 

• Dois profissionais se mantiveram na profissão devido gostarem do trabalho com 

pessoas com deficiência e os conseqüentes desafios que este trabalho trazia; 

• Dois dos profissionais entrevistados viram na profissão uma possibilidade de 

desenvolvimento profissional, um devido à possibilidade de pesquisa em uma 

nova área e outro uma oportunidade de docência; 

• Um dos profissionais ficou na profissão por esta estar em construção e 

representar um desafio profissional. 
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Novamente a afinidade de trabalho para com a pessoa com deficiência e o 

desafio de ser uma profissão nova são aspectos importantes para a manutenção da 

escolha profissional. A possibilidade de desenvolvimento profissional também 

aparece como um importante motivo de manutenção na profissão. 

Em relação às suas áreas de atuação, os profissionais entrevistados 

responderam o seguinte: 

• Um tem atuado em saúde pública, principalmente atenção básica; 

• Outro tem atuado na área de desenvolvimento infantil, principalmente com 

pesquisas nesta área; 

• Um dos profissionais tem trabalhado em gestão, no que diz respeito a 

conselhos de classe e administração; 

• Um dos profissionais tem desenvolvido seu trabalho junto a pessoas com 

deficiência de forma geral; 

• Um dos profissionais tem atuado na área de psiquiatria, mas considera a 

docência também uma de suas áreas de atuação. 

 

As áreas de atuação dos profissionais são diferentes, algumas novas na 

profissão como pesquisa, gestão e atenção primária em saúde e outras três 

clássicas como psiquiatria, reabilitação e docência. 

Em relação às problemáticas encontradas nas suas áreas de atuação profissional 

os entrevistados responderam o seguinte: 

• A Falta de políticas de saúde e uma dificuldade de entendimento que o terapeuta 

ocupacional possa atuar nas áreas de atenção básica de saúde, não somente na 

alta complexidade e reabilitação; 

• Os modelos teóricos existentes sobre a área de desenvolvimento infantil são 

“lineares”, limitando a prática do profissional, sendo estes modelos uma barreira 

para a profissão e atuação profissional; 

• Há uma falta de reconhecimento e valorização da profissão e do profissional; 

• A maior parte dos cursos de Terapia Ocupacional são em Universidades 

particulares, caras e de pouca procura no vestibular. Há uma falta ter de cursos 

em universidades públicas; 

• Dificuldade das pessoas reconhecerem a sua condição de deficiência. 
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Os profissionais apontam objetivamente como dificuldade o baixo status 

profissional e reconhecimento social, a inexistência de um referencial teórico próprio 

da profissão, a atuação centrada no nível terciário de atenção à saúde (alta 

complexidade, reabilitação) e a necessidade de mais universidades públicas com 

qualidade para a formação do profissional. 

 Em relação ao que diferencia o profissional da Terapia Ocupacional de outros 

profissionais da área da saúde os entrevistados apontaram para o seguinte:  

• “O foco de intervenção do Terapeuta ocupacional é diferenciado, atuando sobre o 

desempenho das atividades cotidianas, os papéis sociais das pessoas.” 

• “Uma visão mais humanista do sujeito do que as outras profissões.” 

• “A capacidade de perceber o outro e a atividade humana como recurso 

terapêutico.” 

• “Um olhar mais integral sobre o indivíduo, olhando além do aspecto físico, 

cognitivo e emocional, olhando este indivíduo como um ser social.” 

• “Um olhar sobre um ser produtivo e engajado nas atividades que desenvolve.” 

 

Desta forma os profissionais entrevistados acreditam que somente o terapeuta 

ocupacional tem um olhar terapêutico mais amplo sobre o indivíduo, que seu foco vai 

além de questões físicas e emocionais, abrangendo uma visão mais humanista 

centrada na atividade humana. Todavia, apesar do amplo olhar, não se vê o 

resultado da transformação desse olhar na prática profissional. 

 No que tange à formação do Terapeuta ocupacional, os entrevistados 

apontam para o seguinte: 

• “Há uma necessidade de forte fundamentação das bases teóricas da profissão, 

bem como uma melhor compreensão do processo de saúde.” 

• “Uma exploração mais abrangente dos recursos terapêuticos e ampliação das 

áreas de intervenção.” 

• “Necessidade de uma prática sistematizada, baseada em evidência, que seja 

revista e repensada.” 

• “Trabalhar com o aluno o processo do auto-conhecimento buscando com isto 

potencializar o seu trabalho terapêutico.” 
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• “Que o aluno reconheça a importância da atividade humana, da ocupação 

humana na vida das pessoas, os aspectos éticos profissionais, questões 

envolvidas com a saúde e principalmente que este aluno seja interessado e 

disponível para ajudar os outros.” 

  

As respostas apontam a necessidade de fundamentação teórica e prática da 

profissão, desta prática ser sistematizada e baseada em evidências. Aponta também 

para a necessidade de preparar o aluno para um autoconhecimento e compromisso 

profissional. 

 Sobre como deveria ser a prática de um Terapeuta ocupacional os 

entrevistados deram as seguintes respostas: 

• “A prática deve ser focada na recuperação das atividades cotidianas, de vida 

diária do indivíduo.” 

• “Que a prática profissional deve partir de um processo de avaliação, para que o 

terapeuta possa escolher, de acordo com os dados levantados, qual o melhor 

meio de intervenção.” 

• ‘O uso da atividade, independente de um produto final.” 

• “Considerar sempre os seus limites de atuação.” 

• “Além da atuação clínica o profissional deve estar engajado na defesa da própria 

categoria profissional e na defesa dos direitos dos pacientes.” 

 

As respostas mostram que o foco de intervenção localiza-se nas atividades 

cotidianas do indivíduo, com o uso da atividade como recurso terapêutico, todavia 

existe a necessidade de sistematização desta prática, com avaliações que apontem 

o melhor meio de intervenção. Considera-se importante que o terapeuta reconheça 

os seus limites enquanto pessoa e que esteja engajado profissionalmente e em 

relação aos direitos dos pacientes. 

 Em relação às mudanças que aconteceram na profissão desde a formação do 

entrevistado até o momento da entrevista os profissionais falam o seguinte: 

• “Que inicialmente os cursos tinham uma menor carga horária na formação, hoje a 

carga horária é maior.” 
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• “Que inicialmente o foco da intervenção era na doença e hoje se observa mais a 

funcionalidade do sujeito.” 

• “Havia pouca referência bibliográfica, e hoje há base de dados para o Terapeuta 

ocupacional.” 

• “Ampliaram-se os campos de atuação, todavia faltam especialidades.” 

• “Currículos mais integrados e uma prática menos mecanicista.” 

• “Uma profissão mais consistente devido ao número de profissionais e das 

pesquisas realizadas na área da Terapia Ocupacional.” 

 

Em todas as respostas observam-se mudanças positivas para a profissão em 

termos de formação, bases referenciais e áreas de atuação. 

Em relação sobre qual seria a ciência da Terapia Ocupacional os entrevistados 

apontaram para o seguinte: 

• “O desempenho ocupacional.” 

• “O conceito de ocupação.” 

• “O fazer humano, a atividade humana.” 

• “Não é uma ciência, mas um campo filosófico, que busca saber o que faz com 

que uma pessoa se envolva.” 

• “A ciência da ocupação humana.” 

 

Observa-se uma unanimidade na menção da Terapia Ocupacional como uma 

ciência, ainda que com o uso de palavras similares como atividade, ocupação, o 

fazer humano. Um dos entrevistados aponta para o que faz com que a pessoa se 

envolva com este fazer humano, não considerando este envolvimento uma ciência, 

mas um campo de estudo da filosofia. 

 Foi perguntado aos entrevistados qual seria o objeto de estudo da Terapia 

Ocupacional e as respostas apontam para o seguinte:  

• “O desempenho ocupacional, a práxis, o fazer significativo.” 

• “A ocupação. Os terapeutas ocupacionais buscam melhorar a função ocupacional 

de seus clientes.” 

• “A atividade humana.” 

• “A práxis, ou seja, o fazer revestido de sentido, significado para o indivíduo.’ 
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• “É a relação terapeuta, atividade e paciente.” 

 

As respostas sobre a ciência e o objeto da Terapia Ocupacional são similares, 

mas agora aparece o termos práxis, que simplesmente não é qualquer atividade, 

mas uma atividade revestida de sentido, de significado para o indivíduo. Além disto, 

outro entrevistado aponta como objeto da Terapia Ocupacional a relação existente 

entre o terapeuta, a atividade e o paciente.  

 Em relação à tarefa da Terapia Ocupacional os entrevistados deram as 

seguintes respostas: 

• “Estabelecer ou restaurar o desempenho ocupacional.” 

• “Investigar e documentar a função/disfunção do cliente e identificar os fatores 

limitantes destas, sejam eles do indivíduo, da tarefa ou do contexto.” 

• “Oportunizar ao indivíduo a atividade, elemento articulador entre o sujeito e sua 

comunidade, oportunizando assim o encontro e diálogo entre os diferentes 

indivíduos da sociedade.” 

• “É sondar, investigar, eliciar e suscitar o projeto pessoal de vida de modo que 

seja refeita pela pessoa sua conexão entre mente, corpo, emoção e alma.” 

• “A tarefa da Terapia Ocupacional é possibilitar que o paciente seja uma pessoa 

ativa e engajada na sua vida ocupacional.” 

 

Todas as respostas apontam para a melhora da condição ocupacional do 

indivíduo, todavia o olhar está sobre tudo aquilo que eles acreditam que esteja 

embutido na atividade humana como o engajamento na vida, na sociedade. Com um 

olhar além da própria doença, mas no contexto. 

 A última pergunta foi aberta, de forma que os profissionais entrevistados 

pudessem acrescentar alguma coisa em seu discurso. As colocações feitas foram as 

seguintes: 

• “A Terapia Ocupacional é uma profissão jovem, a ser construída, mas é uma 

profissão que dá ao profissional uma visão do todo, permitindo uma fácil 

adaptação a situações novas, mesmo dentro de equipes.” 
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• “A produção de um conhecimento próprio da Terapia Ocupacional, 

desenvolvimento de instrumentos que permitam quantificar e qualificar ganhos de 

desempenho ocupacional.” 

• “A Terapia Ocupacional se qualificar enquanto profissão que sabe o que faz, 

como fazer, de forma sistematizada, consolidada enquanto área de 

conhecimento que produz pesquisa.” 

• “Os currículos de Terapia Ocupacional deveriam abranger também questões 

referentes a direitos e cidadania, redação, filosofia, sociologia e ciências políticas, 

a fim de que este profissional possa assumir cargos públicos de direção.” 

• “Para onde a Terapia Ocupacional vai? Para onde a nossa sociedade deseja ir?” 

• “Que as pessoas que ingressem na Terapia Ocupacional tenham consciência 

que ela é uma profissão em construção e que é necessário ter disposição para 

ajudar nesta construção.” 

 

Esta questão aberta aponta para as necessidades existentes para a consolidação 

da profissão. Os profissionais sabem de que se trata de uma profissão nova e com 

muitas possibilidades, mas também sabem da necessidade de construção de um 

corpo teórico e uma prática mais ampla e sistematizada, construída com o 

compromisso dos profissionais que nela entram. 

Aponta aspectos que ultrapassam o caráter específico de profissão, indicando 

dimensões ligadas ao compromisso social da profissão e à importância da profissão 

para outras atividades e para a sociedade. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo nos mostrou que a Terapia Ocupacional tem, ao menos, dois 

grandes desafios: um, na construção da sua identidade profissional e, outro, sua 

busca por reconhecimento enquanto profissão de saúde. Poder-se-ia dizer que 

tratam-se de desafios com dimensões distintas: um interno, relativo ao processo de 

formação e, o outro, externo, que diz respeito ao espaço no mercado de trabalho 

enquanto ocupação da saúde. 

 Devido aos fatores apontados pelos dados levantados, pode-se dizer que 

como desafio interno há uma necessidade de rever questões relativas à intervenção 

profissional, principalmente na busca por resultados efetivos e modelos de 

intervenção que dêem conta de uma realidade brasileira. Pouco construímos em 

relação à realidade de saúde do nosso país, os modelos que utilizamos em nossa 

prática profissional são oriundos de sociedades com realidades distintas das que 

encontramos no Brasil, ou seja, nossa base conceitual tem origem onde a saúde, 

educação, fatores econômicos, sociais e políticos são diferentes e 

consequentemente a aplicação delas a nossa realidade pouco resultado efetivo traz. 

Somos caracteristicamente uma profissão que foi regulamentada antes de 

existir o reconhecimento por uma verdadeira demanda emanada pela população. 

Entretanto, pode-se intentar usar esta regulamentação a nosso favor no sentido de 

começar a construir um conhecimento edificado a partir da realidade concreta e de 

demandas sociais e nacionais. 

 Como desafio extrínseco, devemos achar meios de nos organizar em relação 

a outras profissões da saúde, ao próprio Conselho e em relação às políticas públicas 

atuais do Governo, que vêm mostrando já há algum tempo que o caminho futuro da 

saúde pública diz respeito à atenção primária, na promoção e prevenção da saúde. 

 O primeiro desafio diz respeito principalmente a deixarmos claro qual é o 

objeto, o foco da Terapia Ocupacional e que elementos tornam-se necessários para, 

de fato, formar profissionais competentes e comprometidos. Estes são fatores sobre 

os quais devemos concentrar nosso esforço a fim de entendê-los dentro de uma 

realidade, de um contexto nacional que afeta as condições de saúde e do processo 
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de intervenção em saúde. Contudo, para isto, temos que trabalhar, na formação de 

todos os profissionais, dentro das IES deste país, sendo pública ou privada, a partir 

de nosso objeto real de intervenção e estudo e rever com que ferramentas 

epistemológicas devemos trabalhar. 

 Aparentemente existe consenso de que o objeto de estudo da Terapia 

Ocupacional é o Desempenho Ocupacional do sujeito. E sendo este o nosso objeto, 

precisamos resolver problemas que dizem respeito a ele, ainda que frágil e mal 

definido, porque até o momento, da forma que lidamos com ele, não nos permitiu 

ainda possuir um reconhecimento e identidade clara entre as ocupações da saúde.  

Particularmente, pensamos deve buscar que as pessoas melhorem seu 

desempenho ocupacional, lembrando do contexto em que elas vivem, considerando 

suas reais condições e possibilidades e de acordo com a realidade que em vivem 

neste país.  

As pessoas querem e necessitam de resultados efetivos em relação ao seu 

desempenho ocupacional, pois precisam trabalhar para o seu sustento, dar conta de 

seu autocuidado, ou mesmo brincar e ter lazer. 

 A prática da Terapia Ocupacional carece de resultados efetivos, são raras as 

pesquisas explicativas e mesmo informações em nossos livros referência, 

importados, sobre soluções efetivas para a prática em nossa realidade. Pouco ainda 

construímos sobre técnicas que possam ser repetidas, revistas, reestruturadas e 

adequadas à nossa realidade. Falta uma prática sistematizada, coerente e de 

resultados efetivos. 

O problema de desempenho ocupacional das pessoas é real e continua a ser 

o grande desafio a ser enfrentado de modo efetivo no dia a dia das pessoas. 

Sabemos que esta dificuldade de desempenho e conseqüente dependência não é 

apenas uma questão de saúde, ela vai além, ela é a dura realidade da sociedade 

que vivemos atualmente. 

Pensamos que não podemos mais ser o profissional que “Brinca” e “Ocupa” 

as pessoas, a atividade como meio ou como fim tem que trazer resultados efetivos 

que permitam às pessoas terem uma vida mais autônoma, independente em relação 

às limitações impostas por suas condições de saúde.  

A verdade é que podemos olhar holisticamente nosso sujeito, para apontar as 

possíveis origens e prováveis saídas para melhora do seu desempenho ocupacional, 
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saídas estas onde poderemos estar atuando sobre os aspectos que nos dizem 

respeito, juntamente com o apoio de uma equipe interdisciplinar e um governo 

efetivamente compromissado. 

Outra questão que temos que rever é que apesar de regulamentado o nosso 

espaço em saúde mental e reabilitação, os modelos de intervenção que temos, 

mesmo sobre estas práticas tradicionais, devem ser revisitados e reestruturados a 

partir da realidade concreta de saúde e de realidade social e econômica do nosso 

país. 

Existem hoje para a terapia ocupacional, como o texto aponta, algumas 

ferramentas de avaliação interessantes quando definimos como objeto de estudo o 

desempenho ocupacional do sujeito. Contudo, necessitamos sistematizar o uso 

destas ferramentas, desenvolver pesquisas qualitativas e quantitativas com sua 

utilização, ver quais variáveis elas trazem, de forma a entender como estas 

interferem no desempenho ocupacional do sujeito. Pois somente com uma 

sistematização e conseqüente organização do processo terapêutico poderemos 

buscar soluções efetivas para a problemática dentro da realidade de cada sujeito. 

Isto é apenas uma parte do que temos que fazer, é necessário escrever sobre 

nossas práticas e refletir sobre críticas a fim de acharmos a melhor saída. Mas, o 

mais importante é não deixar o discurso ideológico nos dominar ou continuar 

importando soluções, temos que ir a campo, com um propósito, o do compromisso 

social.  

Hoje pensamos em uma saúde coletiva, comunitária e pública, com foco 

principal na sua promoção e prevenção. A profissão tem que conhecer esta 

realidade, dentro da perspectiva do usuário para, poder gerar transformações 

efetivas e compromissadas, do próprio usuário, sobre o seu desempenho 

ocupacional.  

 Que profissão é a de Terapeuta Ocupacional, o que ela faz? Esta é uma 

questão na “boca” de nossos alunos de graduação. Imaginem para as outras 

profissões de saúde. Temos que mostrar quem é o terapeuta ocupacional e para que 

ele veio. Mas, para isso, se faz urgente um objeto definido e um domínio técnico, 

que leva ao fortalecimento da profissão e identidade do profissional. 

Uma vez adquirida a “cara” da Terapia Ocupacional, teremos condições de 

lidar de forma mais efetiva com problemas que são extrínsecos à profissão, que são 
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aqueles que dizem respeito às outras profissões de saúde, ao nosso próprio 

Conselho e às políticas públicas.  

Não basta apenas ocuparmos espaço, temos que demonstrar domínio sobre 

ele, segurança aos olhos dos usuários e competência aos olhos dos concorrentes. 

Mostrando resultados efetivos e de compromisso com o desempenho ocupacional 

do sujeito. 

É importante pensar, enquanto profissão comprometida, que não se pode 

burocratizar o compromisso por meio do corporativismo, pois este é compromisso 

com o mercado, não com as pessoas. Se pretendemos ser diferentes em nosso 

trabalho, devemos sê-lo no encaminhamento do processo terapêutico. 

Nossa formação é um ponto nevrálgico nesta questão, não só em termos de 

currículo, mas num aumento controlado de cursos, para alcançarmos uma maior 

massa crítica de profissionais. Logo, um dos primeiros objetivos de nossa luta deve 

ser por abertura de cursos em universidades públicas principalmente, pois nas 

particulares, em grande parte dos casos, a mensalidade do curso as torna 

proibitivas, além do fato de serem meras reprodutoras do conhecimento, 

conhecimento que, como já apontamos, necessitam de muita reflexão, 

sistematização e reelaboração.  

A realidade é que muitas faculdades particulares de Terapia Ocupacional têm 

fechado ao longo do tempo, por uma regra muito simples do mundo capitalista, o 

curso não dá lucro, e se não dá lucro, fecha. É mais fácil encher de alunos um curso 

de administração noturno no custo máximo de um salário mínimo. Ou seja, formar 

um terapeuta ocupacional custa caro e não dá lucro. Vejam os dados abaixo. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2006) que levantou informações relativas à evolução dos cursos de 

graduação no Brasil durante os anos de 1991 a 2004, em relação aos conhecidos 

cursos da reabilitação temos a seguinte proporção; Fisioterapia de 48 para 339, 

sendo de 35 para 175 em particulares; Fonoaudiologia de 29 para 99, sendo de 23 

para 48 em particulares; e, Terapia Ocupacional de 17 para 39, sendo de 12 para 11 

em particulares (HADDAD, 2006).  
De forma que se a formação é difícil nas universidades particulares e temos 

poucos cursos nas universidades públicas, podemos ser facilmente engolidos por 

outra profissão com maior poder corporativo e conseqüente capacidade de pressão 
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política. Como apontamos no texto, ocupações têm perdido seus espaços 

historicamente conquistados devido à briga pelo mercado de trabalho.  

Ninguém esperava que a abertura indiscriminada de cursos em universidades 

particulares, apoiada pelo governo e também mal fiscalizada por ele, pudesse gerar 

um fenômeno como vemos agora, da briga corporativa no espaço da saúde. Ao 

ponto de uma profissão histórica como a Medicina estar perdendo, a cada dia, mais 

espaço no mercado de trabalho, para outras profissões, regulamentadas, que 

também têm domínio sobre a cura. 

Logo, o aumento do contingente profissional se faz necessário, mas como já 

apontamos, de forma civilizada, para mantermos aquilo que ainda temos que é um 

foco de trabalho sobre o desempenho ocupacional, apesar de ainda não termos 

consenso e nem conhecimento suficiente sobre ele.  

Uma vez resolvidas as questões relativas ao domínio do objeto, o 

desempenho ocupacional, dentro de uma realidade nacional, com propostas efetivas 

e fundamentadas de atuação, podemos nos fortalecer ainda mais para darmos conta 

do componente externo, relativo ao mercado de trabalho. 

O mercado é promissor. Mas, com o conhecimento que adquirimos até o 

momento daremos conta de um espaço que “aparentemente” nos pertenceria 

enquanto ocupação de saúde? Afinal de contas temos uma profissão 

regulamentada! Penso que nada nos pertence, temos que conquistar, mas como?! 

Por meio do corporativismo? Com o pequeno número de profissionais que temos, e 

com a fragilidade de conhecimento que temos sobre nosso objeto de trabalho em 

termos de solução efetiva de problemas e da forma como os espaços são 

conquistados no mundo atual, podemos dizer que a Terapia Ocupacional está em 

uma posição muito delicada. Entretanto, esta delicadeza não pode ser interpretada 

com fatalismo e pessimismo. Tratam-se de desafios e aspectos reais e duros para o 

fortalecimento da profissão. Temos uma profissão que se caracteriza hoje por: 

- ter um quadro pequeno de profissionais e docentes capacitados e 

qualificados no campo da pesquisa e da intervenção, de fato, relacionada à 

realidade brasileira e da saúde pública, 

- todos, de uma maneira ou outra, implicam-se com a profissão e a 

denominam com características de “humanização” e de uma certa aproximação ao 

paciente/cliente/usuário, indicando um paradoxo interessante: de um lado, ao 
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aproximar-se da pessoa, por outro, isto não garante que os resultados sejam 

efetivos e resultem em melhorias para a pessoa, visto que ao aumentar a 

compreensão isto não implica em mudanças de melhoria. Entretanto, os fazeres são 

distintos e nem sempre sistematizados, ficando os “bons resultados” mais na 

dependência das características, da compreensão sobre o processo de saúde-

doença e do comprometimento de cada profissional, 

- há pouca produção de conhecimentos diferentes daqueles que acontecem 

dentro dos modelos tradicionais e do campo predominante de atuação, que é a 

psiquiatria ou, assim modernamente, a saúde mental, 

- compartilha um conselho de categoria profissional em que seus interesses e 

necessidades nem sempre são atendidos, muitas vezes por desconhecimento a 

respeito do próprio objeto de trabalho e campo, assim como por oposições simplistas 

e ideológicas em que há um confronto entre profissões, enquanto a saúde pública 

permanece na condição de continuar sendo “desassistida”, 

- profissionais experientes, de renome e que estão na ponta da formação – 

como apareceu na maioria das entrevistas realizadas – também apontam tais 

desafios e paradoxos neste processo de construção da profissão de Terapia 

Ocupacional. Revelam assim o caráter “humanizante” da profissão, a ambigüidade 

quanto ao objeto e instrumentos a serem utilizados, e mostram pouca ênfase quanto 

aos aspectos que delimitariam ou definiriam uma identidade mais 

sólida(consolidada) para este campo. 

- teve uma origem nos serviços terciários de saúde e, hoje, as políticas 

públicas demandam atividades e posicionamentos no campo de atenção primária à 

saúde e, no entanto, o profissional não recebe formação para isso, mesmo que se 

identifique com esta área, 

- os modelos predominantes nesta profissão continuam dentro de um modelo 

médico, clínico e individual, reforçando com isto a perspectiva curativa e de 

reabilitação. Para a proposta de uma atuação no plano primário da atenção à saúde 

necessário seria sair deste modelo, no mínimo para a dimensão do coletivo e da 

comunidade, fazendo com que esta possa participar, conhecer sobre suas condições 

e ter um papel ativo de reflexão, análise e encaminhamento na suas possibilidades 

de enfrentamento. 
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Neste sentido, torna-se possível associar uma educação crítica, 

comprometida e uma atuação junto aos processos psicossocais de participação 

como as do campo da Psicologia Social Comunitária.  

Com uma base epistemológica dentro da Psicologia Social Comunitária, 

poderemos conhecer melhor a realidade do sujeito social com uma condição de 

saúde alterada. Conhecê-lo na comunidade onde vive, permite tornar o sujeito e sua 

comunidade conscientes de suas condições de saúde e capazes transformações 

que vão além da luta contra a doença, mas na luta em favor da saúde. 

 No nosso entender, este caminho se faz necessário na formação para este 

campo, dentro de uma perspectiva comunitária e da saúde pública, para tornar o 

sujeito social, dentro de sua comunidade, e a própria comunidade autônomos, em 

grande parte, na busca de soluções para problemas oriundos das condições de 

saúde desta comunidade junto aos órgãos competentes. 
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APENDICE  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROTOCOLO QUE ORIENTOU A COLETA DE 

INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS 

QUESTIONÁRIO 
1 – Por que motivo você escolheu a terapia ocupacional? 
2 – Por motivo você continuou na terapia ocupacional? 
3 – Qual a sua área de atuação? 
4 – Quais as problemáticas da sua área de atuação? 
5 – O que diferencia o terapeuta ocupacional de outros profissionais da área da 
saúde? 
6 – O que é importante na formação do terapeuta ocupacional e por quê? 
7 – Como você acha que deve ser a prática de um terapeuta ocupacional e por quê? 
8 – O que você percebe que mudou na profissão quando da sua formação em 
relação ao momento atual? 
9 – Qual a ciência da terapia ocupacional? 
10 – Qual o objeto da terapia ocupacional?  
11 – Qual a tarefa da terapia ocupacional? 
12 – Gostaria de acrescentar alguma coisa? 
 

 


